
 

 

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.  

 

VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE 

Področje dela: 

ADMINISTRATIVNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 

 Zagotavljanje finančnih in materialnih sredstev ZTS. 

 Pomoč pri učinkovitem in gospodarnem upravljanje z viri in sredstvi ZTS. 
 Pomoč pri pripravi in izvajanju poslovnega in finančnega načrta ZTS v skladu z zakonodajo in navodili. 
 Pomoč pri vzpostavitvi sistema poročanja in pridobivanju točnih in ažurnih podatkov za poročanje o 

finančnem poslovanju ZTS. 
 Koordiniranje dela z računovodstvom. 
 Pomoč pri učinkoviti strokovni in organizacijski podpori organom ZTS – priprava gradiv in obveščanje s 

svojega delovnega področja. 
 Priprava, vodenje in izvedba projektov v skladu z navodili odgovornega. 

 Pomoč pri načrtovanju in izvajanju investicijske dejavnosti ZTS. 
 Pomoč pri načrtovanju in zagotavljanju opreme za izvajanje programov v ZTS. 
 Sodelovanje z Upravnim odborom Taborniške fundacije pri načrtovanju programov in organiziranju 

izvedbe posameznih nalog skladno z navodili.   

 Pomoč pri izvajanju nalog s področja sodelovanja z drugimi skavtskimi in neskavtskimi organizacijami, 
Evropsko skavtsko regijo, WOSM-om in državnimi uradi. 

 Spremljanje zakonodaje, zaznavanje pravnih tveganj, priprava informacij za odločanje, priprava 
normativnih aktov ZTS (pravilnikov, navodil, vzorcev pravil, ipd.) s področja dela strokovnega 
sodelavca. 

 Organiziranje in izvajanje nalog, potrebnih za delovanje posebnih enot CZ za postavljanje zasilnih 

prebivališč.  
 Pomoč pri trženju ZTS. 
 Podpora načelnikov OO ZTS na področju finančnega poslovanja.  
 Vzpostavljanje stikov z rodovi, zlasti glede pogojev za registracijo članstva v ZTS in nudenju podpore pri 

delu z novimi rodovi po navodilih.   

Pričakujemo: 
 Najmanj V. stopnja izobrazbe, dobro znanje angleškega jezika (sposobnost pisnega in ustnega 

komuniciranja),  

 sposobnost in izkušnje vodenja projektov in projektnih skupin, 

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

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

 dobre organizacijske in analitične sposobnosti, natančnost, vestnost in visoko stopnjo odgovornosti, 
 fleksibilnost, učljivost, samostojnost, samoiniciativnost in proaktivnost, 

 komunikativnost in pozitiven odnos do sprememb, 

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

 

 



 

 

Nudimo: 

 Delovno razmerje za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom, z željo po dolgoročnem 
sodelovanju, ob pogoju uspešno zaključenih projektov,   

 urejeno delovno okolje, 

 možnost strokovnega in osebnega razvoja. 

 

 

Prijavite se z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku na urska.bratkovic@taborniki.si do 28.01.2019 – 

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. 
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