
zveza škis razpisuje prosta mesta v ekipi 

ŠKISOVE TRŽNICE 2019

ZA ČLANA EKIPE  TEHNIKE

KAJ PRIČAKUJEMO?

 
Zaželeno je predznanje s področja elektrotehnike, 
sklepanjem pogodb in poznavanje prireditvene infrastrukture. 
Zaželene tudi izkušnje z razpisanim delom na podobnih 
prireditvah.

- Status študenta vsaj do oktobra 2020; 
- osnovno poznavanje delovanja Zveze ŠKIS in 
študentskega organiziranja; 
 

Od kandidata pričakujemo resno in
odgovorno delovanje, zagnanost in
željo po novih izzivih ter odlično

sposobnost komuniciranja.  
Delo se začne takoj po izboru. 

Vsi, ki vas delo zanima, vabljeni, da nam do 14. novembra 2018 na
nina.plank@skis-zveza.si pošljete vaš življenjepis in kratko opišete, zakaj bi se
želeli pridružiti ekipi Škisove tržnice.

PRIJAVA

14. november 2018



zveza škis razpisuje prosta mesta v ekipi 

ŠKISOVE TRŽNICE 2019

ZA ČLANA EKIPE večernega programa

KAJ PRIČAKUJEMO?

- Status študenta vsaj do oktobra 2020; 
- osnovno poznavanje delovanja Zveze ŠKIS in  
študentskega organiziranja; 
- poznavanje slovenske in tuje glasbe; 
- sledenje glasbenim trendom; 
- izkušnje s stage managementom, booking 
managementom; 
- dobre pogajalske sposobnosti; 
- poznavanje odrske in glasbene opreme (ni pogoj). 

Od kandidata pričakujemo resno in
odgovorno delovanje, zagnanost in
željo po novih izzivih ter odlično

sposobnost komuniciranja.  
Delo se začne takoj po izboru. 

Vsi, ki vas delo zanima, vabljeni, da nam do 14. novembra 2018 na
nina.plank@skis-zveza.si pošljete vaš življenjepis in kratko opišete, zakaj bi se
želeli pridružiti ekipi Škisove tržnice.

PRIJAVA

14. november 2018



zveza škis razpisuje prosta mesta v ekipi 

ŠKISOVE TRŽNICE 2019

ZA ČLANA EKIPE  trženja

KAJ PRIČAKUJEMO?

- Status študenta vsaj do oktobra 2019; 
- osnovno poznavanje delovanja Zveze ŠKIS in 
študentskega organiziranja; 
- zaželen študij družboslovne smeri (Fakulteta za 
družbene vede ali Ekonomska fakulteta). 
- Zaželene izkušnje s področja trženja.

Od kandidata pričakujemo resno in
odgovorno delovanje, zagnanost in
željo po novih izzivih ter odlično

sposobnost komuniciranja.  
Delo se začne takoj po izboru. 

Vsi, ki vas delo zanima, vabljeni, da nam do 14. novembra 2018 na
nina.plank@skis-zveza.si pošljete vaš življenjepis in kratko opišete, zakaj bi se
želeli pridružiti ekipi Škisove tržnice.

PRIJAVA

14. november 2018



zveza škis razpisuje prosta mesta v ekipi 

ŠKISOVE TRŽNICE 2019

ZA ČLANA EKIPE  pr+protokol

KAJ PRIČAKUJEMO?

- Status študenta vsaj do oktobra 2020; 
- osnovno poznavanje delovanja Zveze ŠKIS in 
študentskega organiziranja; 
- zaželen študij družboslovne smeri (Fakulteta za 
družbene vede). 
- Zaželene so izkušnje s kriznim in projektnim PR. 

Od kandidata pričakujemo resno in
odgovorno delovanje, zagnanost in
željo po novih izzivih ter odlično

sposobnost komuniciranja.  
Delo se začne takoj po izboru. 

Vsi, ki vas delo zanima, vabljeni, da nam do 14. novembra 2018 na
nina.plank@skis-zveza.si pošljete vaš življenjepis in kratko opišete, zakaj bi se
želeli pridružiti ekipi Škisove tržnice.

PRIJAVA

14. november 2018



zveza škis razpisuje prosta mesta v ekipi 

ŠKISOVE TRŽNICE 2019

ZA ČLANA EKIPE  marketinga

KAJ PRIČAKUJEMO?

- Status študenta vsaj do oktobra 2020; 
- osnovno poznavanje delovanja Zveze ŠKIS in 
študentskega organiziranja; 
- vsaj pol leta izkušenj z marketingom; 
- poznavanje spletnih družabnih omrežij; 
- kreativnost. 
- Zaželeno je osnovno poznavanje programov Adobe 
Ilustrator in Photoshop. 

Od kandidata pričakujemo resno in
odgovorno delovanje, zagnanost in
željo po novih izzivih ter odlično

sposobnost komuniciranja.  
Delo se začne takoj po izboru. 

Vsi, ki vas delo zanima, vabljeni, da nam do 14. novembra 2018 na
nina.plank@skis-zveza.si pošljete vaš življenjepis in kratko opišete, zakaj bi se
želeli pridružiti ekipi Škisove tržnice.

PRIJAVA

14. november 2018



zveza škis razpisuje prosta mesta v ekipi 

ŠKISOVE TRŽNICE 2019

ZA ČLANA EKIPE  gostinstva

KAJ PRIČAKUJEMO?

- Status študenta vsaj do oktobra 2019; 
- osnovno poznavanje delovanja Zveze ŠKIS in 
študentskega organiziranja; 
- poznavanje dela z dobavitelji (grosisti) in  
izkušnje s pogajanjem; 
- izkušnje s sklepanjem pogodbenih razmerij. 
- Zaželene so izkušnje z gostinstvom (vodja 
gostinstva/lokala, delo v strežbi/vodja tima). 

Od kandidata pričakujemo resno in
odgovorno delovanje, zagnanost in
željo po novih izzivih ter odlično

sposobnost komuniciranja.  
Delo se začne takoj po izboru. 

Vsi, ki vas delo zanima, vabljeni, da nam do 14. novembra 2018 na
nina.plank@skis-zveza.si pošljete vaš življenjepis in kratko opišete, zakaj bi se
želeli pridružiti ekipi Škisove tržnice.

PRIJAVA

14. november 2018



zveza škis razpisuje prosta mesta v ekipi 

ŠKISOVE TRŽNICE 2019

ZA ČLANA EKIPE POPOLDANSKEGA PROGRAMA

KAJ PRIČAKUJEMO?

- Status študenta vsaj do oktobra 2020; 
- osnovno poznavanje delovanja Zveze ŠKIS in 
študentskega organiziranja; 
- kreativnost, komuniciranje s študentskimi klubi; 
- izkušnje s sklepanjem pogodbenih razmerij; 
- Zaželene izkušnje v projektnem vodenju. 

Od kandidata pričakujemo resno in
odgovorno delovanje, zagnanost in
željo po novih izzivih ter odlično

sposobnost komuniciranja.  
Delo se začne takoj po izboru. 

Vsi, ki vas delo zanima, vabljeni, da nam do 14. novembra 2018 na
nina.plank@skis-zveza.si pošljete vaš življenjepis in kratko opišete, zakaj bi se
želeli pridružiti ekipi Škisove tržnice.

PRIJAVA

14. november 2018


