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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: 

  

 
Strokovnjaka za odnose z javnostmi (m/ž) 

 
Vaše naloge: 

- Samostojen razvoj in izvedba »crossmedia« komunikacijskih konceptov v Sloveniji in tujini 
skladno s strategijo ICM grupacije   

- Kreiranje, vzdrževanje in posodabljanje baz podatkov ciljnih javnosti (osebje ICM v tujini, 
razstavljavci in drugi poslovni partnerji, strokovne, zbornične in stanovske institucije, 
obstoječi in potencialni obiskovalci ICM prireditev, novinarji, mediji) 

- Ustvarjanje, vzdrževanje in razvoj internih in eksternih komunikacij z različnimi ciljnimi 
javnostmi  

- Pisanje besedil, oblikovanje ter urejanje elektronskih in tiskanih gradiv za celovito podporo 
poslovanja ICM grupacije, povezanih podjetij ter projektov (sejmov, kongresov, seminarjev, 
B2B srečanj … ) 

- Distribucija informacij v ciljne javnosti s pomočjo klasičnih in sodobnih komunikacijskih orodij 
(telefonsko komuniciranje, osebni obiski, naslovljena tiskana in spletna pošta, novičke, 
prospekti, letaki, bilteni, ažuriranje spletnih strani, delo z družabnimi omrežji, oglaševanje v 
strokovnih medijih, izmenjave bannerjev in spletnih povezav, izmenjava promocijskih storitev 
… ) 

- Organizacija novinarskih konferenc in podpornih strokovnih, promocijskih oz. B2B dogodkov 
vključno s pripravo vseh gradiv 

- Vodenje novinarskega središča v času posameznih dogodkov doma in v tujini 
- Svetovanje poslovnim partnerjem  

 
Vaša izobrazba, znanja in sposobnosti: 

- Visokošolska izobrazba s področja novinarstva 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 in Office ter oblikovalskih programov Adobe, Corel Draw 

ter drugih sorodnih aplikacij 
 
Naša ponudba: 

- pogodbena zaposlitev za 10/15 ur tedensko 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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