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RAZ PI S
za zaposlitev »Vodja stikov z javnostmi, producent_ka in razvijalka_ec občinstva«

V okviru Javnega razpisa v okviru izbora operacij
PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V
OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020),
Kulturno umetniško društvo Transformator objavlja prosto delovno mesto:
»Vodja stikov z javnostmi, producent_ka in razvijalka_ec občinstva«.
Zaposlitev bo za krajši delovni čas (35 ur/teden), in sicer za določen čas za 10 mesecev.

Naziv delovnega mesta: Vodja stikov z javnostmi, producent_ka in razvijalka_ec občinstva
Naziv delodajalca: Kulturno umetniško društvo Transformator
Predpisana izobrazba: Najmanj VI. stopnja

I. Splošni pogoji dela:
oblika dela:

Zaposlitev za določen čas.

delovni čas:

Delovni čas znaša 35 ur tedensko: od ponedeljka do petka 30 ur plus 5 ur, ki se na
podlagi odredbe delodajalca razporedijo med delovne dni.
Začetek dela je vsak delovni dan ob 10.00 zaključek dela pa ob 17.00; po potrebi tudi v
večernih urah ali ob sobotah in nedeljah; občasni izostanki mogoči po dogovoru.

delovno

Delo bo potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z računalnikom.

mesto:
trajanje dela:

20. 12. 2019– 20. 10. 2020
Možnost podaljšanja je v primeru pridobitve novih razpisnih sredstev za zaposlitev na
enakem vsebinskem področju.

Osnovni pogoji za prijavo in opravljanje dela:
- Izobrazba: Minimalno VI. stopnja izobrazbe.
- Starost: Kandidat/ka mora biti na dan 20. 12. 2019 mlajša_i od 30 let. Starostni pogoj je določen z
Javnim razpisom v okviru izbora operacij PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ ZA MLADE NA
PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020):«, ki je
dostopen na povezavi: http://www.jskd.si/financiranje/ess/2019/razpis_subvencije_2019_4.htm
- Pogoji za kandidate/ kandidatke: Mlada oseba v starosti med 18-29 let, iskalec prve zaposlitve oz.
mlada oseba, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen_a oz. mladi, ki se ne izobražuje ali
usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela
vsaj od 1. 10. 2019 naprej in je registriran_a kot brezposeln_a oseba pri Zavodu RS za zaposlovanje.
- Stalno prebivališče Republiki Sloveniji v eni izmed kohezijskih regij (Vzhodna Slovenija,
Zahodna Slovenija).
- Se NE izobražuje ali usposablja v programih, ki so financirani iz javnih sredstev.
- Ima poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s
kulturnimi dejavnostmi.
- Rok za prijavo je 12. 12. 2019. Kandidat_ka mora biti na razpolago za testiranje in razgovore 14.
12. 2019 ter oddati prijavo v skladu s točko 5. tega razpisa.
Delovne izkušnje:
- izkušnje z izvajanjem in organiziranjem projektov;
- izkušnje z delom v nevladnem sektorju in v kulturi;
- zaželene izkušnje tudi z drugih področij iz točke 3) tega razpisa;
- upoštevamo tudi izkušnje pridobljene s prostovoljnim in/ali študentskim delom.

Zahtevana znanja oziroma kompetence:
- poznavanje dela s socialnimi omrežji,
- poznavanje producentskega dela,
- poznavanje procesa organiziranje dogodkov,
- poznavanje pisanja razpisov,
- poznavanje računalniških programov Microsoft Office in spletnega komuniciranja;
- aktivno pisno in ustno znanje slovenskega,
- aktivno pisno in ustno znanje angleškega jezika,
- poznavanje področja družbeno angažiranega gledališča,
- zmožnost ekipnega dela,
- kompetentnost za delo z ljudmi,
- zmožnost sočasnega opravljanja več različnih del.

2. Opis delovnega mesta:
Naziv delovnega mesta: Vodja stikov z javnostmi, producent_ka in razvijalka_ec občinstva : Vodja
stikov z javnostmi, producent_ka in razvijalka_ec občinstva bo izvajala stike z javnostjo in delo z
občinstvom ter organizacijo dogodkov.

Delo obsega predvsem:
- Izvajaje že obstoječih dejavnosti na področju odnosov z javnostmi;
- Razširitev obstoječih dejavnosti na področju odnosa z javnostmi s ciljem privabljanja novih skupin
občinstva;
- Izvajanje promocijskih dejavnosti za program ter popularizacija družbeno angažiranega gledališča v
slovenskem prostoru;
- Razširitev aktivnosti in prisotnosti na digitalnih platformah in socialnih omrežjih ter skrb za stik z
občinstvom in približevanje občinstvu preko le the;
- Aktivnosti za razvoj občinstva: organizacija pogovorov, okroglih miz, izobraževan …
- Produkcija in stiki z javnostjo za mednarodni Ne-festival gledališča zatiranih.
- Sodelovanje z drugimi slovenskimi in mednarodnimi organizacijami, društvi ipd. na področju razvoja,
razširitve in raznolikosti občinstva.
- Segmentiranje in izdelava komunikacijskih načrtov za posamezne segmente občinstva za potrebe
razširitve občinstva ter delo s prostovoljci
- Sodelovanje z drugimi slovenskimi in mednarodnimi organizacijami, društvi, ipd. na področju razvoja;
razširitve in raznolikosti občinstva ter vključevanje v slovenske in mednarodne mreže z interesom
- Pomoč pri organizaciji rednih mesečnih mentorskih sestankov in skupinskih konzultacij;
- Priprava dokumentacije za oziroma o izvedbi posameznih programov (oblikovanje list prisotnosti, list
aktivnih mladih udeležencev, potrdil o udeležbi, vodenje evidenc…);
- Arhiviranje izvedenih programov in projektov ter programov in projektov neformalnega;
izobraževanja (fotografiranje, priprava povzetkov o realizaciji programov, liste prisotnosti, liste
aktivnih udeležencev…);
- Pomoč pri načrtovanju, oblikovanje programov neformalnega izobraževanja,
- navezovanje stikov z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami in z zunanjimi izvajalci neformalnega
izobraževanja;
- Druge naloge po dogovoru in v skladu z navodili vodstva.

Odgovornosti pri delu:
- odgovornost za delo s financami in namensko porabo sredstev za potrebe projektov;
- odgovorno ravnanje z informacijami in osebnimi podatki;
- odgovornost za pravilno vodenje različnih evidenc – dela, poslane pošte, arhiva, službenih poti in
drugih aktivnosti v okviru svojega dela.

Pričakujemo:
- Organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
- Poznavanje dela s socialnimi omrežji.
- Poznavanje dela z računalnikom.
- Sposobnost timskega dela.
- Samoiniciativnost ter sposobnost samostojnega dela.
- Poznavanje projektnega dela.

3. Navodila za prijavo in nadaljnji postopki:
Zainteresirane kandidate_ke pozivamo, da nam pošljejo:
- življenjepis (zaželena oblika Europass),
- motivacijsko pismo najkasneje do 12. 12. 2019 na naslov transformator.toslo@gmail.com s
pripisom: »RAZPIS –»Vodja stikov z javnostmi, producent_ka in razvijalka_ec občinstva«.
Na podlagi prejetih vlog bomo opravili ožji izbor kandidatov in jih povabili k razgovoru in testu ter se na
podlagi tega odločili o izbiri. Razgovori in testi bodo potekali 14. 12. 2019. O razgovoru boste
obveščeni prek elektronske pošte ali telefona, predvidoma 13. 12. 2019.

Razvezni pogoj: zaposlitev ustreznega kandidata se na projektnem delovnem mestu izvede le v
primeru, da je delodajalec na predmetnem javnem razpisu »PRIDOBIVANJE DODATNIH ZNANJ
ZA MLADE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI V OKVIRU JSKD (JR ESS PDZM 2016–
2020)« izbran in prejme sofinanciranje.

Za dodatne informacije o razpisu smo dosegljivi na transformator.toslo@gmail.com ali na telefonu 051
335 329 med 10.00 in 16.00.

