Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (ZTS). Smo največja mladinska organizacija v
Sloveniji. Naše poslanstvo je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih, doseganju njihovih polnih
telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov, kot
odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti.

TAJNIK ZTS
Področje dela:






Vodenje strokovne službe ZTS
o Načrtovanje dela strokovne službe ZTS (cilji, naloge, obseg dela, proračun).
o Organizacija delovanja strokovne službe ZTS.
o Zaposlovanje in spremljanje dela sodelavcev strokovne službe.
o Koordinacija dela strokovne službe in prostovoljcev.
o Dogovarjanje z načelnikom o delu in razporeja dela, ki niso zajeta v tem dokumentu.
Sodelovanje z načelnikom ZTS pri:
o Zagotavljanju delovanja izvršnega odbora (zbiranje, obdelovanje in posredovanje podatkov in
informacij, sestavljanje osnutkov dnevnega reda, priprava gradiv, sklicevanje sej, planiranje
dela in spremljanje izvajanja usmeritev skupščine).
o Koordiniranju dela načelnikov OO ZTS (podobno kot v prejšnji alineji).
o Pri koordiniranju dela z računovodstvom.
Podpora delovanju organov ZTS
o Sodelovanje pri delu IO ZTS
o Podpora Starešini ZTS, Nadzornemu odboru ZTS in drugim organom
o Priprava predloge gradiv za delo skupščine, nadzornega odbora in častnega razsodišča.

Tajnik ZTS neposredno poroča načelniku ZTS in je nadrejen strokovni službi ZTS. Deluje tudi po neposrednem
pooblastilu Starešine ZTS.

Pričakujemo:
 Najmanj V. stopnja izobrazbe (zaželeno VII. stopnja), dobro znanje angleškega jezika (sposobnost
pisnega in ustnega komuniciranja).
 Poznavanje taborniške organizacije.
 Zaželene izkušnje z vodenjem manjšega podjetja ali organizacije ter vodenjem sodelavcev.
 Sposobnost in izkušnje vodenja projektov in projektnih skupin.
 Najmanj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih (šteje tudi prostovoljno delo).
 Izkušnje z delom v nevladnih mladinskih organizacijah in s prostovoljci so prednost.
 Usmerjenost k doseganju ciljev in rešitev, reševanje težav na pragmatičen način.
 Velika želja po uspešnem delu in motiviranost narediti nekaj več.
 Pripravljenost na občasno delo v popoldanskem času in med vikendi.

Nudimo:
 delovno razmerje za določen čas od 1.6.2019 do 15.9.2020– za čas odsotnosti tajnika ZTS,
 urejeno delovno okolje,
 možnost strokovnega in osebnega razvoja.

Prijavite se z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku na tajnik@taborniki.si do 15.4.2019 – do 12.00.
Prijavi priložite motivacijsko pismo v slovenščini in angleščini s poudarkom na konkretnih dosežkih vašega
dosedanjega dela povezanih z aktivnostmi opisanimi v tem razpisu.

