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V kolikor imate bogate delovne izkušnje s pripravo postopkov javnih naročil na področju
kulture in Vas mika delo v dinamičnem okolju, z mlado ekipo ter ste pripravljeni na nove izzive
Vas vabimo, da se pridružite Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik kot

STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO KULTURNIH PROJEKTOV

Na razpisano delovno mesto se lahko prijavite kandidati, ki izpolnjujete naslednje
pogoje:

•
•
•
•
•
•
•
•

Visokošolska ali univerzitetna izobrazba,
delovne izkušnje s področja kulture,
visoka stopnja samostojnosti, smisel za delo v teamu, delovna vztrajnost,
poznavanje projektnega dela,
veščina komuniciranja,
organizacijske sposobnosti,
aktivno ustno in pisno znanje angleškega jezika,
aktivno ustno in pisno znanje slovenskega jezika.

Naloge in odgovornosti:

•
•
•
•
•
•
•
•

sodelovanje pri pripravi dokumentov in gradiv, potrebnih za izvedbo razpisov,
projektno delo,
sodelovanje pri načrtovanju poslovanja oddelka kulture,
sodelovanje pri pripravi letnega programa dela za področje kulture,
opravljanje administrativnega in organizacijskega dela za potrebe oddelka,
pripravljanje poročil o opravljenem delu,
sodelovanje pri pripravi postopkov javnih naročil na področju kulture,
razporejanje delovnih obveznosti v okviru oddelka kulture.

Ponujamo:

•
•
•

zaposlitev za določen čas s poskusnim delom (za čas trajanja projekta in sicer
predvidoma 36 mesecev),
redno plačilo,
delo v urejenem delovnem okolju.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izvrstnim znanjem angleškega jezika in kandidati z
izkušnjami vodenja projektov na področju kulutre.

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik
Glavni trg 2, Kamnik, Slovenija
t. +386 (0)1 831 82 50, m. +386 (0)31 388 324

ID za DDV: SI80971423
Matična št. 1511181000
IBAN: SI56 01100-6000057835 (UJP)

Vašo podrobno predstavitev z življenjepisom in poudarkom na Vaših dosedanjih delovnih
izkušnjah in rezultatih na zahtevanem področju pri preteklih zaposlitvah pošljite na
elektronski naslov tomaz.simetinger@domkulture.org ali po pošti na naslov Zavod za
turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, Kamnik najkasneje do 5. 6. 2019.

