
  

 
 

Hit Alpinea d.o.o., Družba za turizem, vabi k sodelovanju novega sodelavca ali sodelavko. 

Smo turistični ponudnik, ki sledi sodobnim trendom na področju digitalizacije v turizmu, pri čemer 

uravnoteženo združujemo digitalno in klasično dimenzijo sveta. Odzivanje na hitre spremembe v 

okolju in s tem rast pa je veliko lažje, če so med nami osebe, ki jim je delo na on-line projektih blizu in 

samostojnost pri delu pomembna. 

Ste proaktivno naravnana oseba, ki rada razmišlja »izven okvirjev« in ste dober poznavalec razmer na 

področju turizma ter hkrati usmerjeni k zasledovanju ciljev?  

V svoj kolektiv vabimo kandidate/ke, željne novih izzivov s področja  

on-line trženja turističnih produktov 

 

Vodja projekta za področje spletnih rezervacijskih portalov 
Razpisano delovno mesto je v Kranjski Gori. 

 

Kaj bodo vaše naloge? 
✓ upravljanje portalov OTA in t.i. channel managerjev: upravljanje cen in ostalih prodajnih 

pogojev, urejanje ponudbe;  

✓ razvoj in pospeševanje on-line prodaje ter širjenje mreže OTA;  

✓ sodelovanje pri pripravi in izvajanje marketinškega načrta na segmentu OTA in on-line;   

✓ vodenje in spremljanje vseh rezervacij preko OTA in on-line ter zasledovanje trendov;  

✓ upravljanje z evidencami gostov po prodajnih kanalih (za OTA);   

✓ izvajanje analiz za on-line prodajo ter poročanje; 

✓ sodelovanje z ostalimi oddelki in skrb za posredovanje vseh informacij, potrebnih za 

nemotene procese dela ter z namenom zasledovanja trendov ter novosti;   

✓ vodenje evidenc, izdelava analiz in priprava poročil. 

 

Kaj so naša pričakovanja? 
✓ da imate vsaj višješolsko izobrazbo in izkušnje s področja spletnih rezervacijskih portalov, 

✓ da dobro obvladate delo z računalnikom, 

✓ aktivno obvladate angleški jezik ter še en tuj jezik, 

✓ ste ciljno usmerjeni in učinkoviti pri doseganju prodajnih planov, 

✓ ste samostojni ter gojite odgovoren odnos do dela, 

✓ pri svojem delu ste proaktivni in dober timski igralec.  

 



  

 
 

Kaj nudimo? 
✓ redno delovno razmerje za določen čas enega leta in trimesečno poskusno dobo ter 

sklenitev nadaljnje pogodbe za nedoločen čas, 

✓ možnost osebnostnega in strokovnega razvoja, 

✓ stimulativno plačilo na podlagi doseženih rezultatov. 

 
 

Vaše prijave z življenjepisom pošljite do 10.5.2022 po e-pošti na naslov kadrovska@hit-alpinea.si. Vabimo 

vas, da si več o nas pogledate na spletni strani: www.hit-alpinea.si. 
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