
Primer življenjepisa   

Osebni podatki 
Ime in priimek: Janez Primer 
Datum rojstva: 12.10.1994 
Državljanstvo: slovensko 
Naslov: Cesta v zaposlitev 2a, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01/123 45 67 
Mobitel: 051 987 654 
E-pošta: janez.primer@predstavitev.si 
 

Izobrazba 

2010 – 2015 Ekonomska fakulteta; univ. dipl. ekonomist 
Diplomska naloga na temo ´Razvijanje tržnih strategij v srednje velikem podjetju´ 

2005 – 2009 Gimnazija Ljubljana; gimnazijski maturant 

 

Delovne izkušnje 

okt 2015 – trenutno Podjetje d. o. o. Promotor blagovne znamke 
- promoviranje nove blagovne znamke Instant juhe v Sloveniji 
- sodelovanje v skupini petih zaposlenih - zadolžen za izvedbo in uveljavitev blagovne znamke 
na slovenskem trgu, 
- sodelovanje pri razvoju marketinških strategij in planov, 
- predlagal nekaj novih uspešnih oglaševalskih prijemov, med drugim razširitev oglaševanja na 
internetu, 
- Rezultat: blagovna znamka se je uveljavila na slovenskem trgu in dosegla 21% tržni delež. 

jan 2014 – sept 2015 Keš banka d. d. (delo preko študentskega servisa) 
- preverjanje in popravljanje podatkov pravnih oseb - komitentov banke 
- urejanje in popravljanje baz podatkov 

maj 2013 – dec 2013 Firma d.o.o. (delo preko študentskega servisa) 
- promotor izdelkov Firma d. o. o., 
- promoviranje je potekalo v večjih trgovskih centrih. 

2010 – 2012 Ostala dela preko študentskega servisa: 
- Pošta Slovenije d. o. o.: pismonoša in delo na poštnem okencu 
- Dijaški dom Mali šolarji: receptor 
- Sejmi d. o. o.: anketar na sejmih v Ljubljani 
- Podjetje d. d.: anketiranje in prodaja po telefonu, urejanje baz podatkov 

 

Seminarji in tečaji 

2018 100 urni seminar Novi tržni prijemi in strategije, organiziralo 
podjetje Art Design d.o.o. 

2019 Tečaj angleškega jezika, stopnja Advanced 



Tuji jeziki*  
Angleški jezik: razumevanje 5; sporazumevanje 4; pisanje 4 
Nemški jezik: razumevanje 3; sporazumevanje 3; pisanje 2 
Francoski jezik: razumevanje 2; sporazumevanje 2; pisanje 2 

Računalniški programi*  
Word: stopnja znanja 5; uporabljam dnevno 
Excel: stopnja znanja 4; uporabljam dnevno 
PowerPoint: stopnja znanja 2; uporabljam mesečno 
Outlook: stopnja znanja 4; uporabljam dnevno 
Internet: stopnja znanja 5; uporabljam dnevno      

*(opomba: ocena 5 pomeni zelo dobro) 

Ostala znanja 
Vozniški izpit B kategorije. 

Podpis: 
Janez Primer 

 


