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.
ZTS, lastnica Taborniškega centra v Bohinju (osrednjega izobraževalnega centra slovenskih tabornikov z dolgoletno
tradicijo), v svoje vrste vabi novega sodelavca-ko, na delovno mesto

VODJA TABORNIŠKEGA CENTRA BOHINJ
(delovno mesto se nahaja v Bohinju)

Področje dela:
§
§

§
§
§
§
§
§

vodenje in razvoj Taborniškega centra Bohinj, s poudarkom na razvijanju programskih vsebin,
organizacija poslovanja in zagotavljanje kakovostnih storitev (sprejem in nastanitev gostov, prehrana s tremi
obroki dnevno, skrb za čistočo, hišni red, kantino in obračun bivanja ter predstavljanje in izvajanje
programskih vsebin centra),
koordiniranje, vodenje in razvoj ekipe sodelavcev, organizacija njihovega dela ter spremljanje njihovih
rezultatov,
iskanje, selekcija in uvajanje novih zaposlenih,
vzdrževanje in skrb za osnovna sredstva po načelu "dobrega gospodarja",
razvijanje sodelovanja z lokalnim okoljem in sodelovanje s poslovnimi partnerji,
mesečno poročanje o poslovanju centra,
delo je sezonsko in v času poletja zahteva 5 mesečno stalno prisotnost v Taborniškem centru Bohinju, v
drugem delu leta pa omogoča lastno organizacijo časa in tudi daljše odsotnosti.

Pričakujemo:
§
§
§
§
§
§
§
§

izkušnje z organizacijo in izvajanjem izobraževalnih, športnih, team-building ali drugih sorodnih programov,
izkušnje z vodenjem manjših timov ljudi,
taborništvo v krvi (poglej 12 taborniških zakonov),
sposobnost delanja v timu, delavnost, zanesljivost in urejenost,
vztrajnost in odgovornost, da stvari izpeljete do konca,
samozavest za javno nastopanje in suvereno komuniciranje,
veselje do dela z ljudmi in želja po osebnem razvoju,
tekoče znanje angleškega jezika; poznavanje ostalih tujih jezikov je prednost.

Nudimo:
§
§
§

ponujamo vam izziv vodenja in razvijanja taborniškega centra ter razvijanja programskih vsebin,
pisarno s pogledom na Bohinjsko jezero in na Julijce - delo v razvojno naravnanem delovnem okolju,
poslovno sodelovanje ali delovno razmerje za določen čas enega leta, s trimesečnim poskusnim delom in z
željo po dolgoročnem sodelovanju, ob pogoju uspešno zaključenih projektov.

Opcija sofinanciranja za dolgotrajno brezposelne:

Delovno mesto lahko vključimo v program javnih del. V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so
več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti
neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike
zaposlovanja. Več informacij je dostopnih na: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/javnadela-2022.
V kolikor vas je opis dela pritegnil in vas bolj kot delo v pisarni zanima delo v naravi ter projektni – sezonski izziv, se
nam s prošnjo in kratkim življenjepisom oglasite na tajnik@taborniki.si do 31. 12. 2021.

