RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
PROGRAMSKI DELAVEC ZA PODROČJE INFORMIRANJA IN
KOMUNICIRANJA (M/Ž)
Delovno okolje
Zavod MOVIT izvaja naloge Nacionalne agencije evropskih programov Erasmus+: Mladina
in Evropska solidarnostna enota. Poleg upravljanja programov zavod gosti tudi evropsko
podporno enoto SALTO-YOUTH South East Europe Resource Centre ter dejavnost
EURODESK. Več informacij o zavodu MOVIT na naslovu: www.movit.si.
Programska delavka oziroma programski delavec za področje informiranja in
komuniciranja (v nadaljevanju programski delavec) bo zaposlen za potrebe izvajanja del
in nalog na področju informiranja in komuniciranja v zavodu Movit.

Splošni opis del in nalog
 razvoj in uresničevanje strategije komuniciranja in informiranja o programih;
 vsebinska priprava promocijskih gradiv in publikacij in/ali koordinacija priprave
vsebin;
 koordinacija grafične izdelave promocijskih gradiv in publikacij;
 priprava pisnih informacij in novic za prijavitelje in upravičence za objavo na
spletnih straneh in socialnih omrežjih;
 sodelovanje pri prevajanju besedil iz angleškega jezika v slovenski in obratno;
 izvajanje javnih predstavitev v slovenskem in angleškem jeziku in sodelovanje na
informativnih dogodkih;
 odgovarjanje na vprašanja mladih in mladinskih organizacij o programih
Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota ter drugih priložnostih EU za mlade;
 urejanje in posodabljanje spletne strani zavoda ter drugih spletnih portalov in
baz na področju priložnosti EU za mlade;
 organizacija, koordinacija in/ali izvajanje dodeljenih podpornih aktivnosti za
prijavitelje in upravičence (delavnic, predstavitev, seminarjev, usposabljanj,
konferenc) s področja informiranja in komuniciranja.
Zaposlena oseba mora biti zmožna občasnega opravljanja nalog med napotitvijo na
službene poti v Sloveniji in drugih državah.
Idealen kandidat ali kandidatka:
 ima izkušnje samostojnega načrtovanja in izvajanja različnih informativnih in
komunikacijskih aktivnosti;
 je vešč oziroma vešča ustvarjalnega pisanja besedil v slovenskem in angleškem
jeziku ter ima izkušnje z urednikovanjem in organizacijo izdelave publikacij.

Pogoji za zaposlitev
 najmanj V. stopnja izobrazbe splošne smeri (ustrezna višja stopnja izobrazbe s
področij, povezanih z jeziki in/ali s komuniciranjem, je prednost);
 odlično znanje slovenskega jezika;
 dobro ustno in pisno znanje angleškega jezika;
 računalniška pismenost (napredna uporaba Word, Excel, Outlook, itd.);







izkušnje z uporabo CMS in objavljanjem na spletnih straneh;
izkušnje z upravljanjem socialnih omrežij;
zaželeno je poznavanje osnov grafičnega oblikovanja;
zaželene so predhodne formalne ali neformalne delovne izkušnje na enakem ali
podobnem delovnem mestu;
zaželeno je poznavanje programov EU na področju mladine.

Od kandidata ali kandidatke pričakujemo natančnost in sistematičnost pri delu, kot tudi
sposobnost zadane naloge izvajati v skladu s postavljenimi roki in navodili.

Prijave in dokumentacija
Kandidat ali kandidatka naj h kandidaturi priloži:
 motivacijsko pismo;
 Europass, kjer so izpostavljene izkušnje, kot opisano zgoraj pod opisom del in
nalog.
Trajanje zaposlitve
Z izbranim kandidatom ali kandidatko bomo sklenili zaposlitev za polni delovni čas in za
nedoločen čas (predvidoma) od 15. 6. 2021 dalje s šest (6) mesečnim obdobjem
poskusnega dela.

Kraj opravljanja dela, delovni čas in višina osnovne plače
Izbrani kandidat ali kandidatka bo delo opravljala na sedežu zavoda v Ljubljani in sicer od
ponedeljka do petka, predvidoma med 8.00 in 16.00 uro.
Višina osnovne bruto plače na razpisanem delovnem mestu znaša 1.750,00 EUR.

Rok za prijavo
Kandidati in kandidatke posredujejo svojo prijavo najkasneje do vključno 25. maja 2021
do 12. ure izključno po elektronski pošti na naslov info@movit.si.
Najprimernejši kandidati in kandidatke bodo povabljeni na pisni test, ki bo predvidoma 1.
junija 2021 ob 10. ali ob 15. uri, o čemer bodo obveščeni 28. maja 2021 na e-naslov, ki
ga bodo navedli v prijavi.
Zavod MOVIT si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavljenega kandidata
oziroma kandidatke.

Več informacij
Več informacij lahko pridobite na naslovu info@movit.si.

V Ljubljani, 5. 5. 2021
Uroš Skrinar
direktor

