
 

                                                        
 

MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, Ljubljana, razpisuje prosto (projektno) delovno 
mesto: 
 
 

POMOČNIK KOORDINATORJA PROJEKTA (m/ž) 
 
kot projektno zaposlitev v okviru izvajanja projekta Evropske akademije mladinskega dela 
(EAYW - European Academy on Youth Work) v obdobju od 1. januarja 2019 do 30. junija 2019 
v Ljubljani. 
 
 
Delovno okolje 
 
Zavod MOVIT izvaja naloge Nacionalne agencije programa Erasmus+: Mladi v akciji, programa 
Evropske Unije na področju mladine ter programa Evropska solidarnostna enota. Poleg 
izvajanja programa Erasmus+: Mladi v akciji in programa Evropska solidarnostna enota, zavod 
gosti tudi evropsko podporno enoto SALTO-YOUTH South East Europe Resource Centre z 
mednarodnim osebjem ter dejavnost EURODESK, ki posreduje informacije o evropskih 
priložnostih za mlade. Več informacij o zavodu MOVIT na naslovu: www.movit.si. 
 
 
Projekt EAYW - Evropska akademija mladinskega dela 
 
Projekt European Academy on Youth Work (EAYW), v katerem sodelujejo nacionalne agencije 
programa Erasmus+: Mladi v akciji iz Italije, Finske, Litve, Belgije, Nemčije, Avstrije, Slovenije, 
mreža SALTO-YOUTH Resource Centrov ter Partnerstvo med Evropsko unijo in Svetom Evrope 
na področju mladine, je namenjen podpori inovativnosti v mladinskem delu in v politikah, ki 
zadevajo mladinsko delo kot tudi spodbujanju razvoja kvalitete v mladinskem delu. Namen 
projekta je tudi poglabljanje skupnega razumevanja mladinskega dela in z njim povezanih 
politik v Evropi. Z obema namenoma EAYW daje odgovor na izražene zaključke druge 
evropske konvencije mladinskega dela o nadaljnjem razvoju konceptov in praks mladinskega 
dela ter o razvoju strategij za učinkovite odgovore na sedanje in jutrišnje izzive s katerimi se 
srečujejo mladi.  
 
V okviru tega projekta bo osrednji dogodek večdnevna konferenca med 21. in 24. majem 2019 
v Kranjski Gori z okoli 140 udeleženci, na kateri naj bi se v okviru modularnega programa 
predstavilo 30 različnih uveljavljajočih se novih praks, inovacij ali drugih prispevkov, ki bodo 
po svoji vsebini predstavljali odgovor na izzive razvoja v mladinskem delu kot polja 
neformalnega in priložnostnega učenja. Sami izvedbi konference pa bo sledilo zelo intenzivno 
obdobje priprave rezultatov konference za javno objavo. 
 
Celoten projekt upravlja mednarodni usmerjevalni odbor, sestavljen iz partnerjev v projektu, 
zavod MOVIT pa izvaja vlogo koordinacije projekta z EAYW koordinatorico, ki se ji bo v 
zaključni fazi izvajanja projekta od januarja do junija 2019 pridružil še pomočnik oziroma 
pomočnica EAYW koordinatorja.  
 
Več informacij o EAYW lahko najdete na naslovu: www.eayw.net 
 
 

http://www.movit.si/
http://www.eayw.net/


 

 
 

 

                                                        
 

Osnovne delovne naloge in zadolžitve pomočnika koordinatorice 
 
Uspešen kandidat ali kandidatka bo s svojim delom podpiral delo EAYW koordinatorice pri 
pripravi, izvedbi in zaključevanju osrednjega dogodka EAYW v Kranjski Gori, ki bo obsegalo: 
 

 izvajanje komunikacij z različnimi deležniki ter dobavitelji, še posebej z udeleženci in 
organizatorji dogodka glede tehničnih in logističnih vprašanj (organizacija prihodov in 
odhodov, organizacija transferjev, urejanje formalnosti v zvezi s povračili potnih 
stroškov, urejanje vprašanj v zvezi z namestitvijo in prehrano, delovnimi prostori in 
tehnično opremo); 

 zbiranje, urejanje in priprava relevantnih gradiv za dogodek kot tudi drugih pisnih 
informacij oziroma delovnih gradiv za različne udeležene deležnike (udeleženci, 
organizatorji, sodelujoči strokovnjaki); 

 spremljanje in izvajanje nalog v okviru izdelave promocijskega in drugega gradiva za 
dogodek z oblikovalci oziroma izvajalcem tiskarskih storitev;  

 objavljanje relevantnih informacij na spletni strani projekta; 

 izdelava zapisnikov oziroma poročil o delovnih sestankih in sejah usmerjevalnega 
odbora; 

 podpora pri organizaciji družabnih aktivnosti med dogodkom; 

 izvajanje drugih del oziroma opravljanje drugih nalog v okviru celotne priprave, 
izvedbe in zaključevanja projekta v sodelovanju z EAYW koordinatorico ter drugimi 
člani oziroma članicami izvedbene skupine ter osebjem zavoda MOVIT. 

 
Poleg nalog, ki jih bo pomočnik oziroma pomočnica izvajala v skladu z navodili EAYW 
koordinatorice, bodo naloge zahtevale tudi samostojnost pri izvajanju nalog. 
 
 
Osnovni pogoji za zaposlitev 
 
Od kandidatov in kandidatk pričakujemo dokončano najmanj visokošolsko strokovno 
izobraževanje oziroma visokošolsko univerzitetno izobraževanje. 
 
 
Idealen kandidat oziroma kandidatka 
 
Idealni kandidat oziroma kandidatka bo poleg osnovnih pogojev za zaposlitev posedoval tudi 
vse ali vsaj del naslednjih kvalitet: 
 

 odlično razumevanje ter ustno in pisno izražanje v angleškem in slovenskem jeziku; 

 okvirno poznavanje evropskih institucij in programov na področju mladine, oziroma 
mladinskega dela ter mladinskih politik; 

 izkušnje ) z mladinskim delom (profesionalnim ali prostovoljnim) ter še posebej 
mednarodnim sodelovanjem na področju mladine;  

 izkušnje z organizacijo in izvajanjem mednarodnih projektov, še posebej na področju 
mladinskega dela, izobraževanja, kulture ali turizma, vključno z organizacijo in 
izvajanjem logistične podpore organizatorjem in udeležencem takšnega dogodka; 

 dobro znanjem uporabe orodij Microsoft Office, izkušnje z urejanjem spletnih strani 
ter uporabo družbenih omrežij (Facebook, Twitter); 

 odlično sposobnost komunikacije in nastopanja ter sposobnost delovanja v 
večkulturnem okolju;  



 

 
 

 

                                                        
 

 zanesljivost, sposobnost istočasnega opravljanja različnih nalog  ob kratkih rokih za 
izvedbo. 

 
 
Nastop dela, trajanje pogodbe o zaposlitvi in plačilo 
 
Nastop dela je predviden v januarju 2019 vendar najkasneje z dnem 31. 1. 2019.  
 
Z izbranim kandidatom oziroma kandidatko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za polni 
delovni čas ter za določen čas do 30.6.2019 (zaposlitev v okviru projekta). 
 
Višina bruto plače na razpisanem delovnem mestu znaša 1.700,00 evrov, zaposlena oseba pa 
je upravičena tudi do povračil stroškov iz dela ter sorazmernega dela letnega regresa. 
 
 
Rok za prijavo in prijava  
 
Kandidati oziroma kandidatke morajo posredovati svojo prošnjo s priporočeno pisemsko 
pošiljko najkasneje do vključno 30. novembra 2018 na naslov: MOVIT, Dunajska cesta 5, 1000 
Ljubljana, s pripisom: prijava na delovno mesto (EAYW) 
 
Prošnja mora vključevati: 
 

 Motivacijsko pismo za zaposlitev na tem delovnem mestu (v angleškem jeziku). 

 Življenjepis Europass s posebnim poudarkom na dosedanjih izkušnjah z deli in 
nalogami pomočnika oziroma pomočnice koordinatorice EAYW ter pričakovanj do 
idealnega kandidata ali kandidatke. 

 Fotokopija potrdila o doseženi izobrazbi.  
 
Kandidati in kandidatke, ki se bodo uvrstili v ožji izbor, bodo povabljeni na pisni test 
predvidoma v prvi polovici decembra 2018 in sicer z obvestilom na elektronski naslov kot ga 
bodo navedli v svoji prošnji. 
 
 
Zavod MOVIT si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavljenega kandidata oziroma 
kandidatke. 
 
 
 
V Ljubljani, 12. november 2018 
 

Uroš Skrinar 
 

  Direktor 
 
 
 
 
 


