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Slovensko

16.12.1967

Ženski


DIGITALNI MARKETING. KREATIVNOST. VIDEO. 
FOTOGRAFIJA. 
Takoj


Ekipno delo, spoštljivi, prijazni, čustveno inteligentni 
medčloveški odnosi.


01.09.1990 - 07.08.2021


Tajniška dela, priprava razpisov in ostale dokumentacije

Priprava in pisanje scenarijev

Organizacija dogodkov

Priprava razstav

Umetniška in profesionalna fotografija

Pisanje prispevkov

Snovanje in izvedba marketinških projektov

Upravljanje družbeno medijskih profilov

Režija (video, dokumentarni film)

Založništvo

Kreativno in umetniško vodenje

Spletno administriranje

Grafično in multimedijsko oblikovanje
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ŽELENA ZAPOSLITEV 

MOŽEN PRIČETEK DELA 

DRUGE ZAHTEVE 

DELOVNE IZKUŠNJE 

DIGITALNI MARKETING. KREATIVNOST. VIDEO. FOTOGRAFIJA.



DIGITALNI MARKETING, OPTIMIZACIJA, 

ADMINISTRACIJA IN PRIPRAVA DOKUMENTACIJE 

POVEZANE Z DEJAVNOSTJO MARKETINGA, PROMOCIJE, 

OGLAŠEVANJA, KULTURE, VZPOSTAVLJANJA SPLETNIH 

STRANI, PRIPRAVA PONUDB, POVPRAŠEVANJ, 

SPREMLJANJE JAVNIH NAROČIL IN RAZPISOV S 

PRIPRAVO DOKUMENTACIJE ZANJE  

Pridobivanje novih strank na osnovi negovanja stikov, 
različnih oblik mreženja, ustvarjanje baze podatkov; 


Oblikovanje oglasov, letakov, katalogov, knjig in njihova 
izvedba od ideje do končne izvedbe; 


Oblikovanje spletnih strani in administracija, pisanje 
blogov, objav za družbena omrežja s fotografijami ali 
kratkimi video klipi; 


Priprava in izvedba knjižnih edicij od zasnove, 
koordinacije avtorjev besedil, soustvarjalcev, izvedbenih 
sodelavcev, priprava besedil, urejanje ostalih del 
navezujočih se na npr. na registracijo, katalogizacijo, 
ipd.; 


Fotografija, od idejne vizualne zasnove, priprave 
scenografije, modelov, make- up, namizne fotografije, 
studijske osvetlitve, pridobitve dovoljenj na lokacijah do 
obdelave in priprave datotek za objavo v tiskanih ali 
digitalnih medijih, fotografiranje dogodkov, letalska in 
dron fotografija (opravljena licenca za upravljanje z 
brezpilotnim letalnikom) z DSLR polnoformatno kamero 
in različnim naborom objektivov; 


Video snemanje z gimblom, s trinožnim stojalom in z 
Rodeo mikrofoni za doseganje ustreznega zvoka, 
editiranje slike in zvoka z glasbeno podlago, vodenje 

GLAVNE NALOGE IN 

PRISTOJNOSTI 
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nastopajočih tekom snemanja, prenos datotek na 
ustrezne kanale (vimeo, youtube, spletne strani, zenfolio, 
ipd.); 


Vzpostavitev celostne grafične podobe (vizitke, dopisni 
listi, plakati, interna glasila, katalogi, noptranje in zunanje 
označevanje, spletna podoba) in priprava navodil 
uporabe grafičnih znakov, simbolov, barv, tipografije, 
sloganov, konsistenost vizualnih in vsebinskih elementov 
v realnem in digitalnem okolju; 


Priprava in pisanje kratkih sloganov, besedil za čestitke, 
voščilnice, oglase, ipd.; 


Organizacija, koordinacija poslovnih aktivnosti, udeležba 
na poslovno družabnih dogodkih, mreženje; 


Zasnova in priprava digitalnih predstavitev s slikovnimi 
materialom in kratkimi besedili. Oblikovano in vsebinsko 
združevanje vizualnih, sporočilnih in opisnih elementov v 
konsistentno celoto, oblikovanje enotnega sporočila 
komunikacijskega materiala, rdeče niti, s podporo v 
grafičnih elementih kot so barve, tipografija, kompozicija, 
razmerja, dinamika; 


Organizacija in priprava dogodkov. Zasnova dogodkov, 
priprava promocijskega materiala v digitalni in tiskani 
obliki, priprava vabil in adreme naslovnikov, izvedba 
dogodka s pogostitvijo, priprava digitalnih in tiskanih 
predstavitev, priprava ostale dokumentacije (npr. seznam 
udeležencev), ureditev osvetlitve, najem prostora, 
zvočne opreme, follow-up dogodka v obliki foto in video 
materiala, objave na družbenih omrežjih, usklajevanje z 
različnimi deležniki (soustvarjalci, mediji, izvajalci, avtorji, 
ipd.) 
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Izvedba projektov zgoraj navedenih aktivnosti s področja 
založništva, vzpostavitev spletnih strani, promocijskega 
in spletnega oblikovanje, navodil za uporabo, 
marketinga, video produkcije, fotografije, organizacije in 
izvedbe dogodkov).


Samostojni kulturni delavec


Digitalni marketing,  fotografija, video, oblikovanje 
spletnih strani, multimedijsko in grafično oblikovanje, 
založništvo, oglaševanje, promocija


Zaposlena


Industrijski oblikovalec, Oblikovanje, Industrijski 
oblikovalec, srednja strokovna


01.09.1981 -  25.06.1985


Industrijsko oblikovanje

Profesionalna in umetniška fotografija 

Profesionalna video produkcija 

Grafično in digitalno oblikovanje

Administracija 

Klasični in digitalni marketing 

Digitalni mediji 

Poznavanje računalniških orodij:

- Adobe InDesign

- Adobe Illustrator

- Adobe Photoshop

- DaVinci Resolve

- Microsoft Office

- WordPress

- Keynote

- PowerDirector

Vzpostavitev celostne grafične podobe 

Založništvo, digitalno in klasično 


NAZIV DELODAJALCA  

VRSTA DEJAVNOSTI ALI 

SEKTOR 

DELOVNI STATUS 

NAZIV IZOBRAZBE 

OBDOBJE 

PRIDOBLJENO ZNANJE 
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Priprava in pisanje besedil 

Organizacija in koordinacija poslovnih aktivnosti 

Vodenje projektov 

Administracija 

Stiki z javnostmi 

Organizacija, koordinacija, priprava razstav in dogodkov 
Postavljanje in urejanje spletnih strani 

Priprava predstavitev 

Priprava in vodenje izobraževalnih delavnic


Wordpress, zahtevno

Adobe Illustrator, zahtevno

InDesign, zahtevno

PhotoShop, zahtevno

PowerPoint, zahtevno

Uporaba elektronske pošte, zahtevno 

Uporaba spletnih storitev, zahtevno 

Windows, zahtevno

Mac OS, zahtevno

Microsoft Excel, osnovno

Microsoft Word, srednje


Angleščina


Navdih. Sem prijetna, komunikativna, odprta, 
navdihujoča in medosebno spretna oseba s predanostjo, 
vztrajnostjo, osredotočenostjo, prodornostjo in 
usmerjenostjo h kupcu. Socialne veščine sem pridobila, 
izpopolnjevala in nadgrajevala v samostojnem delu z 
ljudmi vrsto let preko zahtevnih projektov za različne 
naročnike. Prvenstveno s področja gospodarstva, 
vendar tudi državne uprave, turizma, zdravstva, 
kulturnih, športnih in podobnih organizacij.


Planiranje. Pripravljala in izvajala sem raznolike manjše in 
velike razstavne in produkcijske projekte (video, 
fotografija, založništvo, razstave, ipd.), pripravo 

STRAN  - ŽIVLJENJEPIS BARBARA JAKŠE JERŠIČ5

RAČUNALNIŠKA ZNANJA 

TUJ JEZIK 

SOCIALNA ZNANJA IN 

KOMPETENCE 

ORGANIZACIJSKA ZNANJA IN 

KOMPETENCE 
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intervjujev in portretiranja, vzpostavljanje spletnih okolij, 
pridobivanje sofinanciranja. Tovrstni projekti zahtevajo 
zelo dobro in natančno načrtovanje, uravnoteženost in 
dobro vodenje, usklajevanja in dosledno sledenje 
časovnicam z upoštevanjem in predvidevanjem 
morebitnih odstopanj. Zavedam se, da so vestnost, 
skrbnost, iznajdljivost, konsistentost, stabilno vodenje in 
pogajalske spretnosti nujnost za uspeh vsake 
organizacije.


Učljivost. Hitro osvojim tehnološka in tehnične znanja s 
tako področja digitalizacije, foto in video produkcije, 
izvedbe razstav, sodobnih tehnoloških orodij.


Radovednost. Imam vrsto računalniških znanj, se hitro 
prilagodim in z lahkoto in ustvarjalnostjo osvojim nova 
tehnološka orodja in možnosti, ki jih le-ta neprenehno 
ponujajo.


Umetnost. Imam dar za estetiko, oz. vse kar je povezano 
s področjem ustvarjalnosti. V poslovnem svetu se 
všečnost, oz. lepota izraža skozi usklajenost in 
konsistenost blagovne znamke na vizualnem nivoju, kar 
posledično vpliva tako na notranjo kulturo podjetja, 
poistovetenje z njim kot njegovo razpoznavnost, 
prodajno uspešnost in rast.


Prihodnost. Znanja navezujoča se na prihajajoče 
tehnologije in s tem posledično povezano digitalno 
preobrazbo družbe. 


B


Prilagodljivost. Sem samoiniciativna in komunikativna 
oseba z ekipno naravnanostjo in veseljem do reševanja 
najzahtevnejših izzivov. Želela bi se pridružiti ekipi ljudi z 
jasno vizijo, odprtostjo. S kakovostnim delom merljivim v 

TEHNIČNA ZNANJA IN 

KOMPETENCE 

RAČUNALNIŠKA ZNANJA IN 

KOMPETENCE 

UMETNIŠKA ZNANJA IN 

KOMPETENCE 

OSTALA ZNANJA IN 

KOMPETENCE 

VOZNIŠKO DOVOLJENJE 

PREDSTAVITEV 
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obliki oprijemljivih rezultatov pa prispevati k prodajno 
poslovnim uspehom podjetja tako kratko kot 
dolgoročno. Moje največje odlike so ustvarjalnost, 
iznajdljivost, prilagodljivost, organizacijske sposobnosti, 
lojalnost in zanesljivost. 


Facebook: 

https://www.facebook.com/artkontakt2025/ 

Instagram: 

https://www.instagram.com/barbarajakse2025/

Linkedin: 

https://www.linkedin.com/in/barbarajakse/

Twitter: 

https://twitter.com/JakseBarbara 

YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCAp2o-
BAk6xOXLMfdt3c01A 

Zenfolio: 

https://simple.zenfolio.com/

Spletne strani:

http://artkontakt.si/

DIGITALNI MARKETING. KREATIVNOST. VIDEO. FOTOGRAFIJA.

STRAN  - ŽIVLJENJEPIS BARBARA JAKŠE JERŠIČ7

https://www.facebook.com/artkontakt2025/
https://www.instagram.com/barbarajakse2025/
https://www.linkedin.com/in/barbarajakse/
https://twitter.com/JakseBarbara
https://www.youtube.com/channel/UCAp2o-BAk6xOXLMfdt3c01A
https://www.youtube.com/channel/UCAp2o-BAk6xOXLMfdt3c01A
https://simple.zenfolio.com/
http://artkontakt.si/

