
 
 

 

Delovno mesto Svetovalec strankam v Rezervacijskem centru destinacije Evropska Amazonka – organizator 
potovanj (m/ž)  

Organizacija Zavod Iskriva, iskrišče za razvoj lokalnih potencialov www.iskriva.net 
Poslovni prostori: Pod hribom 55, Ljubljana (kombinacija dela v pisarni in od doma) 

Predviden začetek dela: 11. 7. 2022 oz. po dogovoru 

Kaj ponujamo Si želite soustvarjati uspešno zgodbo prve petdržavne destinacije Evropska Amazonka? Ste 
predani ustvarjanju navdihujočih zgodb in uresničevanju preboja mednarodne blagovne znamke na 
evropske trge? 
Ponujamo dinamično in odgovorno priložnost za delo svetovalca strankam v Rezervacijskem 
centru Amazon of Europe, kjer ponujamo kolesarska in ostala doživetja v Evropski 
Amazonki.  
 
Želimo sodelovanje z osebo, ki vidi izziv v tem, da za stranko, ki išče svoj sanjski aktiven oddih v 
neokrnjeni naravi, oblikuje izbrano ponudbo, ter z vsakim kontaktom komunicira spoštljivo, 
odgovorno in dobronamerno. Ponujamo sodelovanje pri mednarodnem trženju novega turističnega 
produkta, ki poteka skozi 5 držav, kolesarjenja v neokrnjeni naravi ob Muri, Dravi in Donavi: 
www.aoebiketrail.com. Postali boste del mlade motivirane ekipe in široke mreže, ki načrtuje in 
izvaja skladen turistični razvoj s posluhom za naravo in potrebe sodobnega gosta. Ponujamo 
sodobno delovno mesto, vpeto v mednarodno okolje, kot redno zaposlitev za določen čas 24 
mesecev (poskusna doba 2 meseca). V primeru obojestranskega zadovoljstva in interesa sledi 
zaposlitev za nedoločen čas. 

Področje dela 
Zavoda Iskriva 

Regionalni razvoj, načrtovanje in izvajanje razvojnih projektov, ki usklajujejo interese razvoja v 
določenem prostoru in ustvarjajo poslovne priložnosti. 

Destinacija 
Evropska 
Amazonka 

Destinacija Evropska Amazonka obsega območje prvega Unescovega petdržavnega biosfernega 
območja Mura-Drava-Donava. Gre za mrežo 12 zavarovanih območij v najbolje ohranjenem rečnem 
sistemu ob Muri, Dravi in Donavi od Avstrije, preko Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. 

V tem območju smo razvili prvi mednarodni kolesarski produkt Amazon of Europe Bike Trail, s 
katerim upravlja lastni Amazon of Europe Booking Center (organizator potovanj). V projektu 
Amazing Amazon of Europe pa ustvarjamo mednarodno odgovorno zeleno destinacijo. Iščemo 
osebo, ki bo proaktivno sodelovala pri prodaji in oblikovanju ponudb turističnih produktov v 
rezervacijskem centru. 

Naloge Načrtovanje in izvedba prodajnih in rezervacijskih aktivnosti destinacije Evropska Amazonka: 
- Priprava ponudb, načrtovanje potovanj, delo v rezervacijskem sistemu Bookyourtrail: 

https://www.bookyourtrail.com/trail/amazon-of-europe-bike-trail-southern-route  
- Delo s strankami 
- Delo s hoteli in ostalimi ponudniki  
- Promocija in prodaja kolesarskih produktov in ostalih turističnih produktov na 

mednarodnih trgih preko spletnega rezervacijskega sistema (B2C), preko posredniških 
agencij (B2B), in ostalih kanalov 

- Ostale naloge vezane na marketing in prodajo produktov Evropske Amazonke in 
sodelovanje s partnerji pri razvoju produktov  

Pričakovana 
izobrazba, znanja in 
izkušnje 

Najmanj VI. stopnja strokovne izobrazbe družboslovne smeri 
Zaželeno vsaj eno leto delovnih izkušenj s področja organizacije potovanj, marketinga, mednarodne 
promocije, prodaje, digitalnega marketinga (v turizmu), ni pa obvezno  
Odlično pisno in ustno izražanje v slovenščini in angleščini, vsaj srednje dobro znanje nemščine in 
hrvaščine, znanje madžarščine je odločilna prednost zaradi dela na petdržavnem območju 
Računalniška pismenost: obvladovanje programov MS Office 
Obvladovanje urejanja komunikacijskih orodij: Wordpress, FB, Instagram, itd. 
Vozniški izpit B kategorije 

Pričakujemo Značajske značilnosti: usmerjenost v rešitve in doseganje ciljev, prilagodljivost, prodornost, 
vztrajnost, iskrivost 
Kompetence: sposobnost organiziranja in povezovanja, sposobnost oblikovanja zahtevnejših 
besedil, široka razgledanost 

 
 
Zainteresirani kandidati prosim pošljite življenjepis in kratek opis, kaj vas motivira za sodelovanje z nami, do 27. 6. 2022, na e-

naslov: info@iskriva.net. Na tem naslovu lahko dobite tudi več informacij. 

http://www.iskriva.net/
http://www.aoebiketrail.com/
https://aoebiketrail.com/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/amazing-aoe
https://www.bookyourtrail.com/trail/amazon-of-europe-bike-trail-southern-route
mailto:info@iskriva.net

