
 

 

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija  (ZTS). S 6523 člani 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.  

 

PROJEKTNI SODELAVEC ZA KOMUNIKACIJO IN MARKETING* 

 

Področje dela: 

ADMINISTRATIVNE IN ORGANIZACIJSKE NALOGE 

 Sodelovanje s strokovnim sodelavcem za komunikacijo in marketing; 

 sodelovanje pri pripravi, izvajanju (spremljanju) in evalvaciji dejavnosti programa strokovnega 

sodelavca za komunikacijo in marketing; 

 sodelovanje pri izdelavi komunikacijske strategije ZTS in načrtovanju ter izvajanju dela na področju 
komunikacij; 

 sodelovanje pri aktivnostih za ohranjanje celostne grafične podobe (CGP) ZTS in pravilno uporabo 

le-te pri vseh promocijskih, izobraževalnih materialih; 

 soustvarjanje in izvedba načrta za arhiviranje fotografij, skrb za dosledno uporabo in ureditev 

pravno formalnih dokumentov; 

 pomoč pri projektu za revijo Tabor – sodelovanje pri skrbi za avtorske pogodbe, pripravi pogodb 

za tisk in izvedbi plačil honorarjev. 

 

INTERNO IN EKSTERNO KOMUNICIRANJE 

 Vključenost v upravljanje, urednikovanje in izdelavo načrta ter pravil objav na spletnih straneh 

taborniki.stencas.si, taborniki.si in zadruga.zts.si; 

 sodelovanje pri urednikovanju, izdelavi načrta in pravil objav na družabnih omrežjih ZTS; 

 vključenost v sodelovanje s propagandisti;   

 podpora pri delu z mediji – pomoč za pripravo in distribucijo medijskih sporočil, pri posodabljanju 

baze medijev in sodelovanje pri gradnji sodelovanja z novinarji. 

  

MARKETING IN SPONZORSTVA 

 Pomoč pri pregledu, skrbi in zagotavljanju promocijskih izdelkov ZTS; 

 sodelovanje pri načrtovanju in pripravi predstavitve taborništva na zunanjih dogodkih; 

 operativna podpora pri dogovorih za sponzorstva. 

 

RAZVOJ IN PROJEKTI 

 Sodelovanje pri razvoju družbene prisotnosti in ustrezne predstavitve blagovne znamke 

Taborniki. 

 

http://www.taborniki.si/o-organizaciji/


 

 

Pričakujemo: 

 Najmanj V. stopnjo izobrazbe (zaželena VII. stopnja) ekonomske ali družboslovne smeri, prednost 

je usmeritev v marketing/tržno komuniciranje, pogoj je dobro znanje angleškega jezika 
(sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja); 

 zaželeno je poznavanje kanalov digitalnega marketinga in njihove širine ter osnov uporabe 

Wordpressa; 

 zaželena je naravnanost na projektno delo in opravljanje več projektov hkrati, izkušnje z 

vodenjem projektov in projektnih skupin so prednost; 

 izkušnje z delom v nevladnih mladinskih organizacijah in s prostovoljci so prednost; 

 pričakujemo sposobnost kreativnega pisanja besedil; 

 usmerjenost k doseganju ciljev in rešitev, reševanje težav na pragmatičen način; 

 odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, natančnost, vestnost in visoko stopnjo 

odgovornosti ter pozitiven odnos do sprememb; 

 fleksibilnost, učljivost, samostojnost, samoiniciativnost in proaktivnost; 

 pripravljenost na občasno delo na terenu v popoldanskem času in med vikendi.  
 

Nudimo: 

 Delovno razmerje za določen čas 9 mesecev s trimesečnim poskusnim delom, pričetek dela 
1.2.2018, zaključek dela 31.10. 2018**; 

 urejeno delovno okolje; 

 možnost razvijanja kompetenc ter strokovnega in osebnega razvoja. 

 

 

Prijavite se z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku na urska.bratkovic@taborniki.si do 

15.1. 2018, do 12.00. 

 

Prijavi priložite motivacijsko pismo v slovenščini in angleščini, s poudarkom na konkretnih dosežkih 
vašega dosedanjega dela oziroma izkušnjah, povezanih z aktivnostmi, opisanimi v tem razpisu. 

 

 

Opomba: 

*Ker je razpisano delovno mesto za projektnega sodelavca sofinancirano iz Javnega razpisa 

»»Zaposlovanje na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, se lahko skladno s pogoji projekta na to delovno mesto prijavijo le kandidati, ki z 
dnem nastopa delovnega razmerja 1.2.2018 še ne bodo dopolnili 30 let oziroma so rojeni po 

1.2.1988. 

 

**Pogodbo o delovnem razmerju za projektnega sodelavca bo ZTS z izbranim kandidatom sklenila le 

v primeru, da bodo za to delovno mesto odobrena sredstva iz Javnega razpisa  »Zaposlovanje na 
področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, o 

čemer bomo kandidate obvestili med izbirnim procesom ali na razgovorih. 

mailto:urska.bratkovic@taborniki.si

