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Zadeva: Razpis za 1 delovno mesto za Višji svetovalec področja III - Področje
psihosocialnega svetovanja šifra delovnega mesta I017161 – NEDOLOČEN ČAS
Ime delovnega mesta

Višji svetovalec področja III - Področje
psihosocialnega svetovanja
VII/2
/
/
ali 35

Tarifni razred delovnega mesta
Šifra naziva
Ime naziva
Plačni razred delovnega mesta
naziva
Število napredovalnih razredov na 10
delovnem mestu ali nazivu
Raven zahtevane izobrazbe
-

-

Smer zahtevane izobrazbe

-

Zahtevane delovne izkušnje

Posebni pogoji za zaposlitev
delovnem mestu ali nazivu

na

-

Dodatna
funkcionalna
znanja
za
zaposlitev na delovnem mestu ali nazivu

-

SOK raven 8 / EOK raven 7
specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja)
visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja)
magistrska izobrazba
psiholog, terapevt, psihoterapevt,
socialni delavec, socialni pedagog,
psihosocialna pomoč in svetovanje ali
druga sorodna smer
DA
najmanj 3 leta relevantnih delovnih
izkušenj
znanje angleškega jezika na višjem
nivoju (stopnja zahtevnosti najmanj
B2)
Izpit iz socialnega varstva (v kolikor ga
nima, ga je zaposleni dolžan narediti
najpozneje v 1 letu od sklenitve
pogodbe o zaposlitvi).
organizacijske sposobnosti
voditeljske sposobnost
samoiniciativnost
zmožnost samostojnega dela in dela v
skupini
multidisciplinarnost
usmerjenost k reševanju problemov in
sprejemanju raznolikosti

-

usmerjenost
k
uporabnikom
in
senzibilnost za njihove potrebe
- komunikacijske kompetence
- strokovnost in poklicna etika
- digitalne kompetence - samostojni
uporabnik
Zaželena znanja in izkušnje
- Poznavanje mladinskega sektorja
- Poznavanje akterjev na področju
psihosocialnega svetovanja
- Poznavanje tehnik in metod dela z
mladimi
- Izkušnje s psihosocialnim svetovanjem
- Izkušnje s psihosocialnim delom z
mladimi
- Vozniški izpit kategorije B
Posebni delovni pogoji delovnega Posebni pogoji za opravljanje dela na tem
mesta ali naziva
delovnem mestu so razvidni iz ocene
tveganja, določene v izjavi o varnosti.
Poskusno delo
- DA
- 6 mesecev
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
Delovno mesto ali naziv, primeren za NE
invalide ter drugi ukrepi za ravnanje v /
primeru invalidnosti
Opis nalog delovnega mesta ali naziva
- Razvijanje in izvajanje programa psihosocialnega svetovanja mladostnikom v
okviru mladinskih centrov Mreže MC Ljubljana in terenskega dela Javnega zavoda
Mladi zmaji.
- Razvijanje in izvajanje različnih preventivnih ukrepov, katerih cilj je nudenje
podpore mladim pri soočanju z različnimi življenjskimi izzivi (individualni in
skupinski programi, preko osebnih in digitalnih kanalov).
- Razvijanje in izvajanje strokovne podpore mladinskim delavcem v okviru javnega
zavoda Mladi zmaji in Mreže mladinskih centrov Ljubljana za delo z mladimi:
vsebinska zasnova letnega programa strokovnih delavnic (sistem
certificiranega izobraževanja), priprava protokolov za ravnanje v različnih
situacijah, razbremenilni pogovori, podpora pri težjih primerih.
- Vsebinska priprava in izvedba letne konference/strokovnega srečanja na temo
duševno zdravje mladih.
- Iskanje razpisov in priprava programov za okrepitev področja
psihosocialnega svetovanja.
- Vpetost v lokalno okolje in širitev mreže sodelovanja med organizacijami in
strokovnjaki iz področja duševno zdravje mladih.
- Beleženje in priprava poročil o izvajanju programov.
- Vodenje intervizije za strokovne sodelavce JZMZ in udeležba na superviziji.
- opravljanje drugih del in nalog skladno s specifiko delovnega mesta;
- opravljanje drugih del in nalog skladno z navodili z navodili direktorja in pomočnika
direktorja oziroma z navodili nadrejenih v skladu z organigramom.

Priložiti dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
zakonskem roku.

Rok za prijavo kandidatov je petek, 17. 6. 2022. Nepravočasne prijave ne bodo upoštevane.
Pomembno:
V ZADEVO SE NAVEDE: Razpis za Višji svetovalec področja III - Področje psihosocialnega
svetovanja šifra delovnega mesta - NEDOLOČEN ČAS
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 64 ali preko elektronske pošte:
info@mladizmaji.si.
Ksenja Perko,
Direktorica

