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Zadeva: Razpis za delovno mesto KOORDINATOR V, - M/Ž , šifra DM J015017
Javni zavod Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, na
podlagi Javnega razpisa MIZŠ - URSM »Zaposlitev na področju mladinskega dela v
mladinskem sektorju« razpisuje prosto delovno mesto – KOORDINATOR V – M/Ž (mladinski
delavec);
1. Koordinator podpore uličnemu delu / določen čas s polnim delovnim časom v Javnem
zavodu Mladi zmaji – 1 delovno mesto
2. Koordinator mreže ljubljanskih mladinskih centrov / določen čas s polnim delovnim časom
v Javnem zavodu Mladi zmaji – 1 delovno mesto
Število oseb, ki jih želimo zaposliti: 2
Področje dela zajema:
1. Koordinator podpore uličnemu delu:
Glavna aktivnost mladinskega delavca bo koordiniranje ulične ekipe in skrb za promocijo
aktivnosti. Znotraj tega bo opravljal sledeče naloge: skrb za nabavo materialov potrebnih za
nemoteno delovanje ekipe; skrb za obveščanje zainteresirane javnosti, mailing listo,
družbena omrežja, izdelavo promocijskega materiala; organizacija mesečnih sestankov, skrb
za evalvacijo in načrtovanje dela, sodelovanje pri izdelavi strategije uličnega dela Mladih
zmajev Delo, ki ga bo mladinski delavec opravljal bo pod strokovnim mentorstvom
sodelavcev, z mesečnimi intervizijami in z udeležbo na tedenskih kolegijih zaposlenih.
2. Koordinator mreže ljubljanskih mladinskih centrov:
Del aktivnosti, ki jih bo mladinski delavec opravljal vključuje obveščanje, promocijo in odnose
z javnostmi - skrb za večjo prepoznavnost Mreže mladinskih centrov Ljubljana (obveščanje,
promocija, upravljanje družbenih omrežij,…). V sklopu le-tega bo opravljal sledeče naloge:
udeležba na mesečnih srečanjih z namenom vsebinske podpore ter zastopanja skupnih
interesov; oblikovanje standardov in pogojev za delovanje ter podporo mladinskim centrom v
mreži; sodelovanje pri pripravi in izvedbi izobraževanja za mladinske delavce; pomoč pri
pripravi in izvedbi skupnih projektov (Kolaž mladosti, Evropski teden mobilnosti, Dan za
spremembe, promocijske aktivnosti,…); sodelovanje pri pripravi in izvedbi posveta
mladinskih centrov v mreži; pisanje poročil.
Delo, ki ga bo mladinski delavec opravljal bo pod strokovnim mentorstvom sodelavcev, z
mesečnimi intervizijami in z udeležbo na tedenskih kolegijih zaposlenih.
Opis nalog delovnega mesta:
- Pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov, prireditev, projektov, izletov, taborov,
aktivnosti za mlade (npr. administrativna pomoč pri prijavi, vodenje vseh ustreznih evidenc,

oblikovanje in vnašanje podatkov v baze, evidentiranje dogodkov, sporočanje informacij,
zbiranje potrebnih informacij v javnem zavodu, organiziranje posameznih aktivnosti, nabava);
- sodelovanje pri evalvaciji projekta z ostalimi zaposlenimi v javnem zavodu;
- skrb za redno spremljanje in dopolnjevanje/spreminjanje baz podatkov javnega
zavoda;
- priprava poročil;
- pomoč pri vzdrževanju objektov in njihove okolice, opreme centrov. opravljanje
drugih del in nalog skladno z odredbo direktorice.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji, ki jih določa javni razpis MIZŠ:
-

Starost od 15 do vključno 29 let,
mladi iskalec/iskalka prve zaposlitve oz. mladi, ki niso v delovnem razmerju ali
samozaposleni oz. mladi, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo za namen povečanja
spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 11. 9.
2017 naprej in so registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje

Pogoji za zasedbo delovnega mesta javnega zavoda:
-

tekoče znanje slovenskega;
znanje angleškega jezika;
iznajdljivost in sposobnost hitrega učenja;
komunikacijske veščine;
motivacija za mladinsko delo.

Prednost imajo kandidati, ki imajo delovne izkušnje s področja mladinskega dela.
Zahtevana izobrazba:
Najmanj srednja strokovna izobrazba, srednja splošna izobrazba z naslednjega področja:
družbene, poslovne, upravne in pravne vede, naravoslovje, matematika in računalništvo
Raven zahtevane izobrazbe:
V
Trajanje zaposlitve in poskusno delo:
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas (1. 3. 2018 – 30. 11.
2018) s 3 (tri) mesečnim poskusnim delom.
Dodatna funkcionalna znanja:
sposobnost timskega dela, vozniški izpit je prednost
Delovni čas:
Zaposlitev za polni delovni čas, delo v manj ugodnem delovnem času.
premakljiv dopoldanski delovni čas
Kraj opravljanja dela:
Na sedežu javnega zavoda na Resljevi 18 v Ljubljani, v četrtnih mladinskih centrih javnega
zavoda oz. in po potrebi v okviru delovnih nalog tudi na drugih lokacijah v Sloveniji ali tujini
Način prijave:
Pisna prijava mora vsebovati:
- dokazilo o doseženi izobrazbi, iz katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
- potrdilo o znanju tujih jezikov (certifikati, spričevala);
- kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil;
- motivacijsko pismo;

-

potrdila o preteklih delovnih izkušnjah z opisom del in obdobjem zaposlitve.

Prijavo z zahtevanimi prilogami se pošlje v fizični obliki po pošti na sedež javnega zavoda
Resljeva 18, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasna se šteje prijava, ki jo kandidat pošlje priporočeno s povratnico zadnji dan za
prijavo je 7. 2. 2018. Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.
Pogodba o zaposlitvi se sklene pod pogojem pravnomočne odločitve MIZŠ - URSM in
podpisane pogodbe o izvedbi prijavljenega programa javnega zavoda.
Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta je mogoče dobiti vsak delovni dan
med 9. in 14. uro na telefonski številki 051 659 030 (Alen Kraševec) ali preko elektronske
pošte: alen.krasevec@mladizmaji.si

Ksenja Perko,
direktorica

