Ljubljana, 6.2.2018

R A Z P I S za zaposlitev
mladinskega delavca/mladinske delavke: koordinator/-ka mladinskih
aktivnosti

V okviru razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju
mladinskega dela v mladinskem sektorju« objavljamo prosto delovno mesto »mladinski
delavec/mladinska delavka: koordinator_ka mladinskih aktivnosti« na področju
mladinskega dela.
Zaposlitev bo za polni delovni čas (40 ur/teden) in sicer za določen čas 9 mesecev, od
1.3.2018 do 30.11.2018.
Naziv delovnega mesta: mladinski delavec / mladinska delavka: koordinator_ka
mladinskih aktivnosti
Naziv delodajalca: Turistična zveza Slovenije
Predpisana izobrazba: Najmanj V. stopnja
1) Splošni pogoji dela:
oblika dela:
delovni čas:

Zaposlitev za določen čas.
Delovni čas znaša 40 ur tedensko: od ponedeljka do petka 35 ur plus 5
ur, ki se na podlagi odredbe delodajalca razporedijo med delovne dni.
Začetek dela je vsak delovni dan med 08:00 in 09:00 uro, zaključek
dela pa med 15:00 in 16:00 uro; po potrebi tudi izven delovnega časa
ali ob sobotah; občasni izostanki mogoči po dogovoru.
delovno
Delo bo potekalo na sedežu organizacije in na terenu ter vključuje delo
mesto:
z računalnikom.
osnovna bruto 1.080,00 eur
plača:
trajanje dela: 1. marec 2018 – 31. november 2018
Možnost podaljšanja je v primeru pridobitve novih razpisnih sredstev
za zaposlitev na enakem vsebinskem področju.
poskusno
3 mesece
obdobje:

2) Osnovni pogoji za prijavo in opravljanje dela:







Izobrazba: Minimalno V. stopnja.
Starost: Kandidat/-ka mora biti na dan 1. marca 2018 mlajši/mlajša od 30 let.
Starostni pogoj je določen z Javnim razpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport za izbor operacij Javni razpis »Zaposlitev na področju mladinskega dela v
mladinskem sektorju«, ki je dostopen na povezavi : http://bit.ly/2DxqS6m
Pogoji za kandidate/-ke: Mlada oseba v starosti med 15-29 let, iskalec prve
zaposlitve oz. mlada oseba, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen/-a oz.
mladi/-a, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in
kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 11. 9. 2017 naprej in je
registriran/-a kot brezposelna_a oseba pri Zavodu RS za zaposlovanje
Rok za prijavo je 14. februar 2018. Kandidat/-ka mora biti na razpolago za
razgovore v času med 20. in 23. februarjem 2018 ter oddati prijavo v skladu s točko
4 tega razpisa.
2.1.
-

Zahtevane delovne izkušnje:
izkušnje z izvajanjem projektov,
izkušnje z delom v mladinskem oziroma nevladnem sektorju,
zaželene izkušnje tudi z drugih področij iz točke 3) tega razpisa.

Upoštevamo tudi izkušnje pridobljene s prostovoljnim in/ali študentskim delom.
2.2.
-

Zahtevana znanja oziroma kompetence:
poznavanje mladinskega področja,
izkušnje s področja mladinskega dela,
izkušnje z delom na področju izvajanja različnih projektov,
izkušnje z organizacijo dogodkov, sestankov ipd. srečanj,
izkušnje z marketinškimi aktivnostmi,
poznavanje računalniških programov Microsoft Office
komuniciranja,
aktivno pisno in ustno znanje slovenskega in angleškega jezika,
zmožnost ekipnega dela,
kompetentnost za delo z ljudmi,
zmožnost sočasnega opravljanja več različnih del
vozniški izpit B kategorije

in

spletnega

3. Opis delovnega mesta:
Mladinski delavec/ mladinska delavka bo sodeloval/-a in koordiniral/-a mladinske
aktivnosti, ki jih izvaja Mladinski odbor Turistične zveze Slovenije (MO TZS).
Naziv delovnega mesta: mladinski delavec/mladinska delavka: koordinator/ka
mladinskih aktivnosti
Delo obsega predvsem:

- okrepitev/ profesionalizacija podpore delovanju MO TZS,
- vzpostavitev delovanja regijskih mladinskih odborov/turističnih podmladkov,
pomoč pri organiziranju njihovega dela in regijskih aktivnosti ter skrb za
ažurnost njihovih kontaktnih podatkov,
- priprava informativnih in izobraževalnih vsebin za mlade,
- priprava vsebin namenjene za promocijo mladinskih projektov in deljenje prek
družbenih omrežij,
- pisanje poročil dela in zapisnikov,
- sprejem drugih odgovornosti – po potrebi,
Delo bo potekalo v okviru večjih sklopov:
(1) sodelovanje z ekipo in z zunanjimi sodelavci: usklajevanje dela, iskanje
izvajalcev ter komuniciranje z ostalimi izvajalci v projektu, pomoč ostalim
sodelavkam in sodelavcem
(2) organizacija izobraževanj in pomoč pri pripravi strokovnih vsebin za mlade,
komuniciranje z obojimi, izbor lokacij, priprava pogodb za izvajalce itd.;
(3) promocija mladinskih projektov Turistične zveze Slovenije in sicer prek
spletnih kanalov, na terenu med mladimi, v sodelovanju z drugimi organizacijami,
priprava promocijskih materialov;
(4) koordinacija in vodenje več aktivnosti mladinskega dela: priprava različnih
besedil (dopisi za različne ciljne skupine, sporočila za javnost, ipd.), arhiviranje
dokumentacije, redno komuniciranje z ekipo, skrb za izvedbo aktivnosti
mladinskega dela v skladu z načrtom, poročanje o poteku aktivnosti,
administrativna dela; promocija in organizacija dogodkov;
(5) sodelovanje pri pripravi analiz (ankete, vprašalniki, evalvacija itd.);
(6) terensko delo: načrtovanje in izvajanje usposabljanj in srečanj mladih na
različnih koncih Slovenije.
(7) druge naloge po dogovoru.
4. Navodila za prijavo in nadaljnji postopki:
Zainteresirane kandidate/ -ke pozivamo, da nam pošljejo:




izpolnjen obrazec 'PRIJAVA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA:
KOORDINATOR/-KA MLADINSKIH AKTIVNOSTI (priloga tega razpisa),
ŽIVLJENJEPIS (zaželena oblika Europass),
MOTIVACIJSKO PISMO

Prijave sprejemamo do 14.2.2018 , s priporočeno pošto na naslov Turistična zveza
Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana s pripisom: »RAZPIS – koordinator/-ka
mladinskih aktivnosti.
Na podlagi prejetih vlog bomo opravili ožji izbor kandidatov in jih povabili k razgovoru
ter se na podlagi tega odločili o izbiri. Razgovori bodo potekali med 20. in 23. februarjem
2018. O razgovoru boste obveščeni prek elektronske pošte ali telefona, predvidoma
16.2.2018.

Turistična zveza Slovenije si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od prijavljenih, če
ne bodo ustrezali razpisnim pogojem v zadovoljivi meri.
Za dodatne informacije o razpisu smo dosegljivi na info@turisticna-zveza.si ali na
telefonu 01 4341670 med 10.00 in 12.00.

