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Datum: 2. 4. 2021

Zadeva: Razpis za delovno mesto SPECIALIST ZA MLADINSKO DELO - PODROČJE
ČMC šifra delovnega mesta I017192
Javni zavod Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, razpisuje
eno prosto delovno mesto za SPECIALIST ZA MLADINSKO DELO - PODROČJE ČMC šifra
delovnega mesta I017192
Število prostih delovnih mest: 1
Opis del in nalog:
- oblikovanje in izvajanje programa v četrtnih mladinskih centrih in njihovi okolici;
- natančno spoznavanje lokalnega okolja ter navezovanje stikov z akterji, ki v tem
lokalnem okolju delujejo;
- navezovanje stikov z mladimi iz četrtnega mladinskega centra in podpora pri motivaciji
za njihovo aktivno participacijo;
- skrb za informiranje lokalnega okolja o delovanju četrtnega mladinskega centra;
- poglobljeno navezovanje stikov z nepridobitnimi mladinskimi organizacijami, ki delujejo
v Mestni občini Ljubljana;
- pomoč pri uvajanju prostovoljnih zunanjih sodelavcev;
- organiziranje delavnic za mlade oziroma pomoč pri njihovi organizaciji;
- pomoč pri koordiniranju oddaje prostora in opreme javnega zavoda;
- priprava, organizacija in vodenje individualnih, skupinskih in skupnostnih programov;
- spodbujanje razvoja novih programov in izvajanje strokovne podpore;
- vodenje dokumentacije o mladinskem delu: zbiranje informacij, oblikovanje poročil,
sistematično beleženje aktivnosti, spremljanje napredka in vodenje statistike;
- skrb za prostor mladinskega centra;
- priprava in izvajanje javnih razpisov za izvedbo programov mladinskih projektov;
- priprava poročil;
- opravljanje drugih del in nalog skladno z navodili direktorja in pomočnika direktorja
oziroma z navodili nadrejenih v skladu z organigramom.
Raven zahtevane izobrazbe

-

Smer zahtevane izobrazbe

-

Trajanje zaposlitve: NEDOLOČEN ČAS

SOK raven 8 / EOK raven 7
najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi
(prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrska izobrazba (druga bolonjska
stopnja), visokošolska izobrazba druge stopnje
socialno delo
socialna pedagogika
družboslovje neopredeljeno

Kraj opravljanja dela: sedež javnega zavoda, četrtni mladinski centri, tereni, kjer se izvaja
ulično mladinsko delo in druge lokacije v Sloveniji in tujini na podlagi potreb javnega
zavoda
Delovni čas, v katerem se opravlja delo: delo v manj ugodnem delovnem času
-

Zahtevane delovne izkušnje: DA, najmanj 1 leto

Poskusno delo: DA, 6 MESECEV
Zahtevan vozniški izpit kategorije: vozniški izpit kategorije B
Zahtevano znanje jezikov:
 znanje angleškega jezika na višjem nivoju (stopnja zahtevnosti najmanj B2)
Druga posebna znanja, druge zmožnosti/kompetence oziroma drugi pogoji za zasedbo:
 digitalne kompetence - samostojni uporabnik
 poznavanje mladinskega sektorja in mladinskega dela
 poznavanje tehnik in dela z mladimi
 vozniški izpit kategorije B
 organizacijske sposobnosti
 samoiniciativnost
 zmožnost tako samostojnega dela kot sodelovanja v skupini
Znanja in izkušnje, ki predstavljajo
prednost za zaposlitev na delovnem mestu
ali nazivu

-

delo v mladinskem centru
ulično mladinsko delo
metode neformalnega
izobraževanja

K vlogi in življenjepisu priložiti dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah, kopijo
vozniškega dovoljenja, ter motivacijsko pismo. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30
dni po poteku roka za prijavo.
Zadnji rok za prijavo kandidatov: 12. 4. 2021. Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo
upoštevane.
Način prijave kandidatov: KANDIDATI NAJ POŠLJEJO PISNO VLOGO Z ŽIVLJENJEPISOM
IN Z DOKAZILI PO ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV razpis@mladizmaji.si.
Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta je mogoče dobiti vsak delovni dan
med 9. in 14. uro na telefonski številki 01 306 40 63 ali preko elektronske pošte:
info@mladizmaji.si.
Ksenja Perko,
direktorica

