
Administrativno delo v sprejemni pisarni (študentsko delo) m/ž 
 

Iščemo študenta/-ko, ki se bo pridružila naši ekipi in opravljala občasno delo v sprejemni pisarni. Delo 

zajema obdelavo vhodne in izhodne pošte, komunikacija s strankam prek telefona in/ali e-maila, 

sprejem strank, koordinacijo sestankov, vnos prejetih faktur in administrativno podporo različnim 

oddelkom v podjetju.  

 

Potrebno znanje: 

 Zaželene izkušnje z administrativnimi deli in delom z ljudmi 

 Komunikativnost in natančnost 

 Zanesljivost 

 Aktivno znanje angleškega jezika (komunikacija s strankami pogosto poteka v angleškem 

jeziku) 

 Samoiniciativnost in samostojnost 

 

Nudimo: 

 Zanimivo delo v mladi in ambiciozni ekipi s poudarjenimi mednarodnimi ambicijami 

 Kreativno in sproščeno delovno okolje, kjer sta dobro počutje in medosebni odnosi na prvem 

mestu 

 Plačilo: 5 EUR neto/uro 

 

V kolikor se želiš pridružiti mladi in ambiciozni ekipi Špičakov in Špičakinj, te vabimo, da posreduješ 

prijavo s priloženim življenjepisom in pripisom »Administrativno delo v sprejemni pisarni (študentsko 

delo) m/ž« najkasneje do 31.10.2021 na elektronski naslov katja.oblak@spica.com. 

 

O Špici  

 

Špica International d.o.o. je vodilni regijski ponudnik rešitev za kontrolo pristopa in registracijo 

delovnega časa, avtomatsko identifikacijo in rešitev za oskrbno verigo. Tekom 30 letnega obstoja na 

trgu smo pridobili bogate izkušnje, poglobljeno znanje ter široko bazo namestitev tako v Sloveniji kot 

tudi v tujini. Že od vsega začetka naša poslovna strategija temelji na razvoju lastnih rešitev in 

svetovalnih storitvah. To je tudi jedro naše dejavnosti in naša dolgoročna usmeritev. Plod takšnega 

razvoja so: 

 

 Sistem za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa Time&Space  

 Rešitev za kontrolo pristopa v oblaku Door Cloud  

 Rešitev za upravljanje s časom na projektih v oblaku My Hours  

 Rešitev za beleženje delovnega časa v oblaku All Hours  

 Rešitev za inventuro osnovnih sredstev  v oblaku Frontman FIND   

 

Nekaj Špicinih dosežkov v 30 letih poslovanja: 

 Več kot 300 Špičakov in Špičakinj, združenih v CEE alianso 

 3000+ zadovoljnih strank (globalno) 

 1.000.000 vsakodnevnih uporabnikov naših rešitev  

 3 pridobljeni patenti 

mailto:katja.oblak@spica.com


 Vzpostavljen certificiran Špica razvojni center s 24 raziskovalci  

 Pridobljen certifikat kakovosti in inovacij ISO 9001 

 Pridobljen certifikat za sistematično upravljanje in varovanje informacij ISO27001 

 Microsoftov Partner leta 2020 

 Najboljši zaposlovalec leta 2020 (Zlata nit) 

 

Več informacij o Špici lahko najdete na spletni strani: https://www.spica.si/  
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