Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: NZ68230
Delodajalec: MŠO: 2151880000
šifra SKD: 88.991 Dejavnost humanitarnih in
dobrodelnih organizacij
ZVEZA DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE
Partizanska cesta 12
2000 MARIBOR
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5564 MARIBOR
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ORGANIZATOR REGIONALNE MREŽE - STROKOVNI DELAVEC V

PROGRAMIH - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: VODENJE, KOORDINIRANJE TER IZVAJANJE STROKOVNE PODPORE

IZVAJALCEM PROGRAMA – PROSTOVOLJCEM, NEPOSREDNI STIKI S PROSTOVOLJCI, SPREMLJANJE
JAVNIH RAZPISOV (MEDNARODNIH IN DRŽAVNIH) IN PRIPRAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE,
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA V JAVNOSTI, SKRB ZA PROMOCIJO ORGANIZACIJE, SODELOVANJE Z
DRUGIMI NEVLADNIMI IN VLADNIMI ORGANIZACIJAMI TER LOKALNIMI SKUPNOSTI
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0923

Izobrazba po Klasius:

Socialno delo in svetovanje
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 5 let

Poskusno delo: 4 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-zelo dobro govorjenje-zelo dobro pisanje-zelo dobro
Zahtevana rač. znanja:

1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno
2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno
4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno
5 - programiranje - 2 - zahtevno
6 - poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno
7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - zahtevno
3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: visokošolska 2. stopnje,

visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd. izpolnjevanje pogojev iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ,
poznavanje skupinske dinamike in malih skupin, znanje iz gerontologije, skupinskega dela, poznavanje
projektnega dela in supervizije v socialnem delu, sposobnost samostojnega in timskega dela, sposobnost
vodenja ter izvajanja izobraževalnih vsebin, prostovoljske izkušnje, izkušnje iz priprave projektne
dokumentacije na razpise ,
poznavanje programa Microsoft Office™ (Word, Excel in PowerPoint) - dobro delo z bazami podatkov - dobro ,
poznavanje in uporaba spletnih socialnih omrežij ter oblikovanje vsebin za objavo (spletna stran, FB) napredno
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Objava tudi na naslednjih UE:
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.

Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: BLANKA KOSITER, 02 234 75 70, blanka.kositer@skupine.si
Kontakt delodajalca za BO: BLANKA KOSITER, 02 234 75 70, blanka.kositer@skupine.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda
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Okvirna mesečna plača:

1.600,00 EUR bruto mesečno

Urnik dela:

dopoldan

Druga sporočila, opombe:
Datum sprejema prijave:
Rok za prijavo kandidatov:
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12.2.2021
23.2.2021

Datum objave v prostorih zavoda: 15.2.2021

