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ICM je podjetje, specializirano za organizacijo razstav in dogodkov, namenjenih 
industriji ter različnim poslovnim in strokovnim javnostim.  Z mednarodno mrežo 
poslovalnic organizira v Sloveniji, Bolgariji in Srbiji številne odmevne dogodke, na 
katerih se množica tehnološko vodilnih podjetij vsako leto predstavlja več tisočem 
ciljnih obiskovalcev. Zaradi hitre rasti poslovanja vabi k sodelovanju: 
 
 

Projektni vodja sejma m/ž 
 
Vaše naloge: 

- samostojno planiranje, organizacija in strateško vsebinsko razvijanje projekta/ov in 
podprojektov (sejmov, eventov, forumov, konferenc, …., etc.) 

- samostojna izdelava terminskega in izvedbenega plana projekta/ov 
- samostojno vodenje in usmerjanje projektnega tima 
- animacija, komunikacija in vzdrževanje stikov z razstavljavci in obiskovalci 
- trženje razstavnega prostora, promocijskih in propagandnih kapacitet ter ostalih 

prodajnih storitev v okviru projekta in/ali podjetja 
- samostojno planiranje in izdelava finančnega plana ter spremljanje njegovega izvajanja 
- samostojno vzdrževanje stikov in medsebojnega sodelovanja potrebnega za kvalitetno 

izvedbo in nadaljevanje projekta 
- samostojno urejanje celotne korespondence (slovensko/angleško/srbsko-hrvaško) 
- skrbno in tekoče planiranje, vodenje službenih poti 
- samostojno planiranje in organizacija sestankov in vodenje zapisnikov 
- samostojna izdelava predstavitev in statistike po projektih/zadolžitvah 
- sprejem in skrb za poslovne partnerje iz domovine in tujine 
- samostojno planiranje in koordinacija internih sestankov, razgovorov in predstavitev 

podjetja 
- ter dela po navodilu nadrejenega. 

 
Vaša izobrazba, znanja in sposobnosti: 

- Visokošolska izobrazba s področja ekonomske ali druge ustrezne smeri 
- Občutek za digitalne trende ter dobro poznavanje sodobnih komunikacijskih, 

promocijskih in tržnih orodij 
- Izrazite sposobnosti za komunikacijo in izgradnjo dobrih medosebnih odnosov 
- Poslovna  motiviranost in usmerjenost ter sprejemanje odgovornosti 
- Zmožnost analiziranja in strukturiranja podatkov  
- Odlično obvladanje angleškega in srbskega jezika (poznavanje drugih tujih jezikov je 

prednost) 
- Dobro poznavanje okolja Windows, Office, oblikovalskih programov Adobe, Corel 

Draw in drugih sorodnih aplikacij, pripravljenost dela z ICT orodji 
- Vozniški izpit 

 
Naša ponudba: 

- pogodbena zaposlitev s preizkusno dobo 3 (treh) mesecev z možnostjo stalne 
zaposlitve za polni delovni čas  

- stimulativno okolje hitro rastočega mednarodnega podjetja 
- ustvarjalno, raznoliko in samostojno delo v dobro organiziranem in motiviranem timu 
- plačilo, primerno izobrazbi in izkušnjam 

 
Vzajemno sodelovanje: 
Vašo prijavo z življenjepisom, opisom izobrazbe, delovnih izkušenj in referenc pričakujemo 
na naslovu: ICM d.o.o.; T: +386 3 620 07 03, @: info@icm.si 
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