
 

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I (DIGITALIZACIJA) - M/Ž 
 
RRA Podravje - Maribor izvaja naloge Digitalnega inovacijskega vozlišča (DIH – Digital Innovation Hub) v 
podravski regiji. DIH pomaga lokalnim skupnostim in gospodarstvu pri uvajanju najnovejših tehnologij in 
procesov v njihove poslovne procese t.j. celovita podpora pri digitalni transformaciji slovenskega okolja – 
tako javnega, gospodarstva in družbe kot celote. 
 
Opis del in nalog: 

- priprava, vodenje in izvajanje zahtevnih projektov,  
- pridobivanje projektov ter vzpostavljanje projektnih partnerstev,  
- vodenje posameznih strokovnih del s področja digitalizacije,  
- poznavanje ustreznih nacionalnih in EU programov, strategij in regulativ,  
- spremljanje, strateško planiranje in vrednotenje dodeljenega področja,  
- poznavanje in upravljanje finančnih shem za dodeljeno področje,  
- izvajanje svetovanja in informiranja ciljnih javnosti,  
- sodelovanje v delovnih telesih, odborih in projektnih skupinah,  
- samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih gradiv,  
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih gradiv,  
- druge naloge po navodilu vodje sektorja za raziskave, razvoj in inovacije in direktorja. 

 
Od kandidatov se pričakuje:  

- strokovne kompetence za izvajanje strokovnih nalog na področjih digitalizacije, industrije 4.0, 
pametnih mest in skupnosti;  

- poznavanje in raba digitalnih orodij (paket Office, računalniško oblikovanje, upravljanje spletnih 
strani, razna spletna orodja za analizo in zbiranje podatkov);  

- zelo dobro poznavanje in izvajanje nacionalnih, evropskih in drugih mednarodnih razvojno – 
raziskovalnih projektov s področja Digitalne transformacije in digitalnega poslovanja; 

- organizacijske sposobnosti, sposobnost skupinskega dela, razvojna naravnanost, komunikacijske 
sposobnosti, osnove javnega nastopanja, samostojnost, samoiniciativnost, zanesljivost, 
prilagodljivost, vztrajnost;  

- zaželene so izkušnje iz gospodarstva (predložitev referenčnega dela in projektov).  
 
Drugi pogoji:  

- 7. stopnja izobrazbe (univerzitetna (prejšnja), magistrski bolonjski program), smer informatika / 
računalništvo (IKT) / elektrotehnika / ali druga tehnična (naravoslovna) smer; 

- 5 let delovnih izkušenj;  
- zelo dobro znanje angleškega jezika, dobro znanje nemškega oz. drugega jezika; 
- vozniško dovoljenje B kategorije.  

 
Z izbranim kandidatom se bo sklenila pogodba za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom.  
 
Rok za oddajo vlog: 4. 3. 2021. Vloge sprejemamo po e-pošti na naslov dijana.bestijanic@rra-podravje.si. 
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