RAZPIS ZA STROKOVNEGA SODELAVCA/
SODELAVKO ZA KOMUNICIRANJE
Ljubljana, 18. julij 2022

Izvršni odbor Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) razpisuje delovno mesto
strokovnega sodelavca/sodelavke za komuniciranje za obdobje od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 za polni
delovni čas z možnostjo podaljšanja.
Osnovni pogoji:
̶
V. ali višja stopnja izobrazbe,
̶
najmanj 5 let delovnih izkušenj v nevladnem sektorju ali na področju dela, ki je predmet tega
razpisa (izkušnje so lahko prostovoljske),
̶
napredna uporaba digitalnih tehnologij,
̶
dobro poznavanje slovenskega jezika in izkušnje s pisanjem ter urejanjem besedil.
Naloge strokovnega sodelavca/sodelavke:
̶
odgovornost za informiranje in obveščanje ter komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami
in mediji,
̶
skrb za podporo lokalnim enotam in vodjem lokalnih enot,
̶
načrtovanje in izvajanje strategije zbiranja finančnih sredstev,
̶
upravljanje družbenih omrežij in spletnih strani organizacije,
̶
skrb za razvoj ter pripravo gradiv, publikacij in drugih pripomočkov, povezanih s podporo,
koordinacijo in usposabljanjem mladinskih voditeljev (prostovoljcev),
̶
druge naloge po navodilih vodstva.
Dodatni prednostni kriteriji:
̶
izkušnje s področja odnosov z javnostmi, oblikovanjem in/ali zbiranjem sredstev,
̶
izkušnje s področja komuniciranja z različnimi javnostmi,
̶
izkušnje opravljanja kompleksnega administrativnega dela,
̶
izkušnje z delom s strankami,
̶
poznavanje organiziranosti in delovanja ZSKSS,
̶
izkušnje in/ali poznavanje prostovoljstva in mladinskega dela.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo delo opravljal/-a na sedežu ZSKSS, po potrebi na terenu ali od doma.
Vlogo skupaj z življenjepisom in kratkim predstavitvenim videom (do 1 min) pošljite do torka,
26. julija 2022 do 12.00 na info@skavti.si s pripisom »Razpis za strokovnega sodelavca/sodelavko«.
Najustreznejši kandidati bodo povabljeni na razgovore, ki bodo potekali 28. julija 2022 v
dopoldanskem času.
Izvršni odbor si pridržuje pravico, da na razpisu ne izbere nobenega kandidata/kandidatke.
Izvršni odbor ZSKSS
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