
 

 

 
RAZPIS ZA STROKOVNEGA SODELAVCA NA PROJEKTU 

MLADINSKE ZVEZE BREZ IZGOVORA SLOVENIJA 
 
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto strokovnega sodelavca/-ke na projektu 
Akademija Brez izgovora. Projekt Akademija Brez izgovora bo od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021 izvedel 6 
ponovitev 120 - urnih usposabljanj v 6 slovenskih regijah na področju vzgoje in izobraževanja, 
mladinskega dela in druge vrste pedagoškega dela ter dosegel 100 mladih, nezaposlenih oseb, starih med 
20 in 29 let. Naložbo v vrednosti 232.700,17 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada. 
 
Funkcija je opredeljena z opisom odgovornosti del v nadaljevanju. Mladinska zveza Brez izgovora 
Slovenija bo z izbranim kandidatom sklenila delovno razmerje za določen čas (od 1. 7. 2021 do 15. 9. 
2021) s polnim delovnim časom. 
 
 
a) Splošne informacije 

Oblika dela Zaposlitev po pogodbi o zaposlitvi za obdobje od 1. 7. 2021 do 15. 9.2 021 (do zaključka 
trajanja projekta Akademija Brez izgovora) s polnim delovnim časom. 

Način izbire Po pregledu prijav bo narejen ožji izbor kandidatov, ki bodo povabljeni na opravljanje 
kratkega testa in kasneje na osebni razgovor.   

Delovni čas Delovni čas znaša 40 ur tedensko, ki se na podlagi odredbe delodajalca razporedijo med 
delovne dni. Začetek dela je vsak delovni dan med 07:00 in 10:00 uro, zaključek dela pa 
med 15:00 in 18:00 uro. 

Poskusno 
obdobje 

Brez poskusnega obdobja. 

Plačilo Začetna osnovna bruto plača je 1.623,42 eur. Zaposleni je upravičen do dodatka za 
malico in prevoz na delo. 

 
b) Obvezni pogoji 

• možnost opravljanja dela tudi izven delovnega mesta/pisarne – po potrebi na domu. 
• poznavanje mladinskega dela, mladinskega sektorja in problematike mladih, 
• preteklo delo v mladinski in študentskih organizacijah ali organizacijah za mlade, 
• poznavanje različnih razpisov in programov za sofinanciranje dejavnosti, 
• dokončana VI. stopnja izobrazbe družboslovne smeri. 

 
c) Delovne naloge 

• koordinacija, načrtovanje in skrb za izvedbo posameznih aktivnosti operacije, 
• administrativno tehnična dela na operaciji, 
• pomoč pri finančnem spremljanju in poročanju o izvajanju operacije, 
• pomoč pri pripravi vmesni in letnih poročil o izvajanju operacije, 
• shranjevanje in arhiviranje dokumentov, 
• izvajanje aktivnosti za obveščanje javnosti, 
• izvajanje logističnih nalog. 

 
d) Potrebna dodatna znanja 

• aktivno pisno in ustno znanje slovenskega in angleškega jezika, 
• poznavanje računalniških programov – odlično rokovanje s programi Microsoft Office, e-poštnega 

programa in internetnih aplikacij. 



 

 

 
e) Zaželena znanja, lastnosti in izkušnje 

• vestnost, natančnost in organiziranost, 
• sorodnost mišljenja in vrednot kandidata s filozofijo Brez izgovora Slovenija, objavljeno tudi na 

www.noexcuse.si, 
• vozniški izpit B kategorije. 

 
h) Delovni pogoji in razmere 

• delo bo v večji meri potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z računalnikom, 
• zaželjena uporaba lastnega računalnika, 
• po potrebi delo na od doma. 

 
i) Postopek prijave 
Zainteresirane kandidate pozivamo, da nam pošljejo: 

• življenjepis in 
• motivacijsko pismo  

najpozneje do petka, 11. junija 2021 s priporočeno pošto na naslov Mladinska zveza Brez izgovora 
Slovenija, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana s pripisom: »RAZPIS«. 
 
Vse zainteresirane prosimo, da v svojem življenjepisu izhajajo iz preteklih delovnih izkušenj na tem 
področju, v motivacijskem pismu pa zapišejo vizijo svojega delovanja v organizaciji. Motivacijsko pismo 
naj ne bo daljše od 1000 besed (dve tipkani A4 strani) in naj vključuje najpomembnejše pridobljene 
izkušnje, znanja in veščine, pomembne za to delovno mesto, profesionalne cilje v prihodnjih letih in svoje 
glavne vrednote pri delu. 

 
Na podlagi prejetih prošenj bomo naredili ožji izbor kandidatov in se v nadaljnjem selekcijskem postopku 
odločili za najprimernejšega kandidata. 
 
Brez izgovora Slovenija si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od prijavljenih, če ti ne bodo ustrezali 
razpisnim pogojem v zadovoljivi meri. Za več informacij v zvezi z razpisom smo vam na voljo vsak delovni 
dan med 10.00 in 12.00 na 041 679 756 ali na e-naslovu akademija@noexcuse.si. 

 
 
 

Nassim Djaba, 
predsednik 

 
 


