
Hej, bodoča sodelavka/sodelavec! 
 
Smo podjetje Extraform Rent d.o.o. in se ukvarjamo z izposojo opažnih sistemov.  
 
Iščemo nekoga, ki bi tedensko pisal strokovna besedila na naši spletni strani. 
 
Strokovna besedila bojo namenjena krogu bralcev, ki jih določena tema zanima in bi o njej 
radi izvedeli veliko, vendar na privlačen, nazoren in zanimiv način. 
 
Preden berete naprej, se vprašajte 3 vprašanja: 
1. Ali lahko zahtevno področje razložite na kratek način (30-60 besed)? 
2. Ali bo bralec imel praktično korist od napisanega? 
3. V kolikor vam podamo neko temo, ali lahko v kratkem času napišete na to najmanj 12 idej 
za besedilo?  
 
V kolikor so odgovori na vprašanja pozitivni, berite naprej. 

KAJ PRIČAKUJEMO: 
 

● odlično poznavanje področja gradbene dejavnosti, 
● razumevanje zapletenega strokovnega področja in razlaga le tega splošni javnosti, 
● samostojnost in iniciativnost, 
● smisel za pisanje, 
● kreativno razmišljanje (podajanje informacij na kreativen način), 
● prilagoditev pisanja ciljni publiki, 
● obvladovanje slovenskega jezika in sposobnost kakovostnega izražanja v pisani 
● besedi, 
● poznavanje slovenskega pravopisa, 

 

KAKO BO IZGLEDALO BESEDILO: 
● 1000+ besed, 
● opremljeno s slikovnim gradivom, 
● opremljeno z navedbo virov, 
● raznoliki tipi (nasveti, opisi tehnologij, primeri dobrih praks,...). 

KAJ PONUJAMO: 
● 50€/objavljen članek, 
● 4 članke mesečno (v začetku), 
● začetno podporo pri oblikovanju besedil. 

 



OD ČESA NE BOMO ODSTOPALI: 
 

● odličnega poznavanja tehničnega izražanja, 
● oddajanja člankov do dogovorjenega rok, 
● unikatnega besedila (plagiatorstvo je prepovedano). 

 
Če imate talent za pisanje, radi pišete in imate izkušnje na tem področju, vas vabimo, da se 
nam pridružiš. 
 
EDINI pogoj, ki ga imamo, je ta, da nam napišete in pošljete besedilo dolžine najmanj 
1000 besed, opremljeno z grafičnim materialom in vsemi navedbami. 
 
Tema je gradbena dejavnost s poudarkom na tematiko: 
- opažev 
- gradbišč 
- varnosti 
- gradbene opreme 
 
PRIJAVITE SE => http://bit.ly/extraformrent-prijava 
 
p.s. V kolikor niste še nikoli napisali in objavili članka, v tem trenutku niste primeren kandidat 
za nas. 


