
 
 

Ljubljana; 5.1.21 
ZADEVA: Iščemo osebo za digitalni marketing- Junior 
 

KDO SMO: 

Malo agilno in hitrorastoče podjetje iz Ljubljane.  
IDConference d.o.o. je začel leta 2017 kot startup v ABC Acceleratorju, kateri so tudi 
solastniki.  
Rdeča nit so rešitve za identifikacijo s podporo SW. Pomagamo ustvarjati in zbirati podatke, 
katere z uporabo marketinških orodij in prijemov pomagajo izboljšati »Customer Care« in 
»Customer Journey«. 

Lastne rešitve so: 

- SW platforma  in orodje za sledenje na dogodkih, za katero smo prejeli tudi finančno 
podporo SME Horizont 2020 Faza 1;  

- SW platforma za darilno/plačilno kartico- prejeli podporo EU Acceleratorja EIT 
Digital 

- SW platformo za beleženje zvestobe strank (loyalty + MAT) 

 

KOGA IŠČEMO: 

Osebo (M/Ž), ki mu IT in SW svet ni tuj. Ambicioznost, samoiniciativnost in ciljna naravnanost 
je pogoj za sodelovanje. Sodelujemo z marketinško agencijo NUMO, katera bi še naprej 
vodila svetovanje, torej trenutno potrebujemo operativo. Želja je, da se oseba izpopolni in 
samostojno prevzame delovne naloge. Marketiška digitalna strategija je delno že 
pripravljena (za darilno kartico), ostalo je potrebno še narediti 

Pričakovana znanja: 

- Smisel za pisanje člankov. 
- Odlične komunikacijske sposobnosti 
- Poznavanje metod in orodij v procesu marketinga, 
- Veselje do dela z ljudmi, 
- Dobro znanje angleškega jezika. 

Želena znanja: 

- Poznavanje Wordpress CMS 
- Poznavanje orodij za avtomatizacijo marketinga. 
- Poznavanje računalniških orodij (PS, AI, Excel,...) za potrebe procesov marketinga 
- Poznavanje orodij za spletno oglaševanje (GA, GAW, FBads, LinkedIn Ads,...) 
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Naloge: 

- Priprava materialov in tekstov za spletne strani. 
- Osnovno urejanje vsebine in dizajna v CMS-ju. 
- Priprava materialov za masovno pošiljanje emailov. 
- Skrb za orodja za avtomatizacjio marketinga - Mautic. 
- Osnovno oblikovanje oglasov 
- Raziskava tujih trgov; 
- Pomoč pri odpiranju trgov (Generiranje leadov) 
- Skrb za vnos v CRM 

 

KAJ NUDIMO 

- možnost različnih opcij sodelovanja (zaposlitev, s.p., študentski servis); 
- delo za polni delovni čas oz. po dogovoru;  
- možnost dela od doma; 
- dinamičnost; 
- osebno rast; 
- & fun fun fun ☺ 
- fiksni in variabilni del plačila 

 

CV prijavo pošlji na info@IDConference.eu 

 

Jurij Triller 

direktor 
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