Tiko pro d.o.o.
»S projekti do odličnosti«

Podjetje TIKO PRO d.o.o. smo ponudnik celovitih rešitev na področju
pridobivanja nepovratnih in povratnih finančnih sredstev. Projektom se
pridružujemo že ob njihovem snovanju in skupaj s strankami začrtamo
zanesljivo pot do želenega cilja. S svojimi izkušnjami, znanjem in partnerskimi
povezavami smo uspeli ustvariti velik krog zadovoljnih partnerjev, ki so z našo
podporo pridobili sredstva.
Smo podjetje, ki svojim partnerjem ponuja celovito podporo pri realizaciji
razvojnih ciljev in uspešni zagotovitvi pridobitve nepovratnih in povratnih
sredstev iz različnih skladov. Zagotavljamo kakovostno pripravo projektne
dokumentacije, pomoč pri vodenju izvajanja projektov in pripravo potrebnih
poročil.
Poslovno področje, proizvod:
iskanja ustreznih virov financiranja (pridobivanje nepovratnih in
povratnih sredstev preko EU skladov),
strokovna in administrativna podpora pri prijavi projektov na razpise ter
administrativna pomoč v fazi vodenja projekta in po zaključku
vrednotenja projekta,
priprava podpornih dokumentov za potrebe investicij ali planiranja
podjetja npr. Poslovne načrte, študije izvedljivosti, investicijske
programe, strategije ipd.
Ključne stranke so vsa podjetja od mikro do velikih, kmetijska gospodarstva,
neprofitne organizacije, javni zavodi, ...
Nudimo razgibano projektno delo s stalnim učenjem. Možnost napredovanja,
skupnega prispevka k razvoju podjetja in posameznika. Delo v motiviranem
mladem timu s pomembnim zadovoljstvom vsakega posameznika.
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Pričakujemo diplomante z najmanj šesto stopnjo izobrazbe ekonomske,
pravne, družboslovne ali organizacijske smeri, motivane za projektno delo,
samoiniciativne, prilagodljive, komunikativne. Poznavanje računalniških orodij,
aktivno znanje angleškega jezika.
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