RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
PROGRAMSKI DELAVEC ZA UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE PROGRAMOV (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.
Programski delavec oziroma programska delavka za upravljanje in izvajanje programov bo
zaposlen/-a za potrebe upravljanja in izvajanja programov Erasmus+: Mladina in Evropska
solidarnostna enota v skupini Upravljanje in izvajanje programov v zavodu Movit.
Opis nalog delovnega mesta:
 samostojno načrtovanje in razvoj delovnega področja;
 izvajanje strokovno zahtevnejših nalog na delu delovnega področja;
 samostojno oblikovanje strokovnih in zahtevnejših dokumentov;
 sodelovanje pri oblikovanju sistemskih in strokovnih rešitev na delovnem področju;
 sodelovanje pri pripravi razpisov in sklepov ter izvajanje postopkov s področja dela;
 izvajanje operativnih nalog skrbništva nad pogodbami z delovnega področja;
 priprava analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
 priprava strokovnih vsebinskih in/ali finančnih poročil z delovnega področja;
 vodenje projektnih skupin za projekte na delovnem področju;
 sodelovanje v projektnih skupinah oz. po nalogu nadrejenega
 sodelovanje in povezovanje z domačimi in tujimi institucijami;
 izvajanje in organizacija promocijskih predstavitev s področja dela;
 sodelovanje pri oblikovanju promocijskih gradiv z delovnega področja;
 priprava baz podatkov glede na področje dela;
 priprava analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv z delovnega področja;
 sodelovanje pri pripravi informacij za ciljne javnosti, izvajanjem informacijskih in
svetovalnih storitev ter ažuriranjem spletnih strani s področja dela;
 izvajanje drugih nalog določenih v letnem programu dela in po nalogu nadrejenega.
Pogoji za zaposlitev
Zahtevana najnižja raven izobrazbe:
specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska st.) ali
univerzitetna izobrazba (1. bolonjska st.)
Alternativna izobrazba:
srednja strokovna ali
srednja splošna izobrazba
in
več kot 3 leta delovnih izkušenj s področij evropski programi, vseživljenjsko učenje,
mednarodno mladinsko delo ali mobilnost
Zahtevane delovne izkušnje:
vsaj 2 leti delovnih izkušenj s področij evropski programi, vseživljenjsko učenje,
mednarodno mladinsko delo ali mobilnost.

Posebni pogoji:
aktivno znanje slovenskega jezika in sposobnost dobrega pisnega in govornega izražanja v
slovenskem jeziku;
aktivno znanje angleškega jezika;
računalniška pismenost (uporaba orodij MS Office - Word, Excel, Outlook, PowerPoint
itd.);
sposobnost opravljanja del in nalog med napotitvijo na službene poti v trajanju več dni.
Želena dodatna znanja in sposobnosti:
znanje vodenja projektov;
izkušnje z delom v mladinskem sektorju.
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. 2. 2022 dalje s štiri (4) 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 27. 1. 2022 do 12. ure
izključno po elektronski pošti na naslov info@movit.si.
Le najprimernejši kandidati in kandidatke bodo povabljeni na pisni test, ki bo predvidoma 2. 2.
2022 ob 10. uri ali ob 15. uri, o čemer bodo obveščeni najkasneje 31. 1. 2022 na e-naslov, ki ga
bodo navedli v prijavi. Razgovori z najboljšimi kandidati po pisnem testu bodo nato 9. 2. 2022, o
čemer bodo ti kandidati obveščeni najkasneje 4. 2. 2022 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. 1. 2022
Uroš Skrinar
direktor

