
  

 

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.  
 

Naš projekt »Climate Heroes« smo prijavili v program “Raising public awareness of development issues and 

promoting development education in European Union (DEAR)«, zato za delo na projektu vabimo motivirano 

sodelavko ali sodelavca za delovno mesto: 

 

 

PROJEKTNI SODELAVEC ZA NA PROJEKTU “CLIMATE HEROES: YOUTH VOICES 

FOR SUSTAINABLE LIVING” 

Področje dela: 
 

ADMINISTRATIVNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 

 Priprava in spremljanje izvedbenega načrta projekta »Climate Heroes: Youth Voices for Sustainable 
Living«, ter izvajanje in koordiniranje aktivnosti za njegovo doseganje ves čas trajanja projekta; 

 Vodenje projekta »Climate Heroes: Youth Voices for Sustainable Living«: kadrovanje in vodenje ožje in 
širše projektne skupine, komunikacija z deležniki projekta, adminstracija projekta, finančno in 
operativno vodenje projekta;  

 Zbiranje in arhiviranje projektne dokumentacije in poročanje o rezultatih projekta vodilnemu 
partnerju; 

 Pomoč pri pripravi strateških ciljev organizacije za vsebinsko področje, ki ga pokriva projekt, in pri 
izvedbi aktivnosti za njihovo doseganje.  

 Nudenje strokovne pomoči pri pripravi, izvajanju (spremljanju) in evalvaciji dejavnosti programa za 
mlade ter vzgoje izobraževanja in dela z odraslimi v ZTS, ki se povezujejo s projektom; 

 Zbiranje informacij in obveščanje komisij, IO ZTS in drugih organov ZTS o dogodkih povezanih z 

izvajanjem projekta; 

 Sodelovanje z načelnikom za PZM, VIDO in KOJA; 

 Sodelovanje z zavodom Red Tree Heritage; 

 Sodelovanje pri oblikovanju in urejanju razpisov za tečaje, koordinacija z višjim strokovnim sodelavcem 
za PZM in VIDO, urejanje arhiva izvedenih tečajev in dokumentacije za poročanje. 

 

KOMUNIKACIJSKE NALOGE 

 Priprava, vodenje in spremljanje komunikacijskega načrta projekta 
»Climate Heroes: Youth Voices for Sustainable Living«, ter izvajanje in 
koordiniranje aktivnosti iz področja komunikacij; 

 Koordinacija s projektnimi partnerji iz drugih držav, priredba skupne promocije za področje 
naše države in sodelovanje pri oblikovanju skupne mednarodne strategije;  

 Priprava in spremljanje promocijskih aktivnosti v sklopu projekta (v sodelovanju z zunanjimi 

partnerji), vključujoč pripravo materialov in zakup medijev; 
 Obveščanje medijev o projektu z namenom prepoznavnosti projekta in ozaveščanje javnosti 

o ciljih; 

 Opredelitev nalog iz področja video produkcije in priprave vsebin za družbena omrežja kot 
osrednjega kanala za širjenje informacij o ciljih projekta in projektu samem (v sodelovanju z 
mladimi prostovoljci kot nosilci teh vsebin), pomoč pri izvedbi. 

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


 

 

DELO NA TERENU IN IZOBRAŽEVANJE INTERNE JAVNOSTI 

 Podpora izobraževanjem v sklopu projekta; 

 Udeležba na uvodnem sestanku v Bolgariji; 
 Udeležba na vsebinskem dogodku v Romuniji. 

 

Pričakujemo: 
 Najmanj V. stopnja izobrazbe (zaželeno VII. stopnja), ekonomske ali družboslovne smeri, dobro znanje 

angleškega jezika (sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja) ; 

 sposobnost in izkušnje z vodenjem projektov in projektnih skupin, zaželene so izkušnje v 
mednarodnem okolju; 

 izkušnje z delom na področju komunikacij in družbenih omrežij; 
 izkušnje s pripravo promocijskih aktivnosti na različnih kanalih; 

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

 zaželena je usmeritev v naravovarstvo; 

 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 delo na terenu v popoldanskem času in med vikendi.  
 

Nudimo: 

 Delovno razmerje za določen čas od junija 2019 do decembra 2022 s šestmesečnim poskusnim 
delom*, z željo po dolgoročnem sodelovanju, ob pogoju uspešno zaključenega projekta; 

 urejeno delovno okolje; 

 možnost strokovnega in osebnega razvoja. 
 

 

Prijavite se z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku na tajnik@taborniki.si do 3. 5. 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. 

 

 

Opomba: 

*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 programa “Raising public awareness of development issues 

and promoting development education in European Union (DEAR)«, o čemer bomo kandidate obvestili med 
izbirnim procesom ali na razgovorih. 
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