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Naziv delovnega mesta      Strokovni sodelavec/pomočnik vodje projektov   

 

Šifra delovnega mesta 

 (SKP – 08) 

3343 

Naziv delodajalca Zavod Mladinska mreža MaMa 

Predpisana izobrazba Najmanj V. stopnja  

Zahtevane delovne izkušnje Vsaj 1 leto na področju mladinskega dela, kjer šteje tudi 

prostovoljno delo. 
 

Posebna znanja Aktivno znanje slovenskega jezika. 

Aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika. 
Organizacijske in komunikacijske sposobnosti. 

Poznavanje dela na področju mladinskega dela. 
Poznavanje dela z računalnikom. 

Poznavanje dela s programom ISARR2.  

Sposobnost timskega dela. 
Samoiniciativnost ter sposobnost samostojnega dela. 

Poznavanje projektnega dela. 
 

Osnovna mesečna neto plača 1.550,00 eur (bruto bruto) 

Dodatki Opredeljeni z Zakonom o delovnih razmerji, Kolektivno pogodbo za 
negospodarske dejavnosti ter drugo veljavno zakonodajo 

Dodatki se opredelijo z Internim pravilnikom in Individualno 

pogodbo o zaposlitvi. 

Odgovornost za delo Odgovornost za zakonitost in strokovnost dela zavoda. 

Osnove za delo Veljavna zakonodaja, splošni akti zavoda, odločitve ustanovitelja in 

Sveta zavoda. 

Poskusni rok 3 mesece 

Odpovedni rok V skladu z zakonodajo 

Druge značilnosti Zaposlitev za polni delovni čas(40 ur/teden), za določen čas – 2 leti 
(1.10.2016-30.9.2018) 

 

*********************************************************************** 

 

OPIS DELA & DELOVNE NALOGE 

 

- Pomoč pri vodenju ESS projekta vodji projekta: koordinacija, organiazcija in izvajanje 

projekta; administrativno, vsebinsko in spremljanje projekta. 

- Pomoč pri razvoju dejavnosti mladinskega dela. 

- Pomoč pri pripravi strokovnih gradiv za usposabljanja.  
- Delo z ranljivo ciljno skupino: pomoč pri izvedbi usposabljanj, mentorstvo – prenos znanja, 

organizacija procesov dela, spremljanje izvajanja nalog. 

- Informiranje in komuniciranje z vključenimi v projekt ter informiranje in obveščanje javnosti. 

- Koordinacija in nadzor nad izvajanjem nalog sodelujočih v projektu. 
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- Skrb za usklajenost področja z nacionalnimi in EU smernicami in predpisi, priprava predlogov 

in ukrepov za umestitev v ustrezne nacionalne dokumente. 

- Priprava in izvedba zaključne konference.  
- Komunikacija z mladimi 

- Opravlajnje drugih del po navodilih nadrejenega ter direktorja 

 
Opis projekta:  
 
Osnovni namen projekta je krepitev mladinskega sektorja skozi zaposlovanje mladinskih 
delavcev/mladih informatorjev v mladinskih centrih. Tekom izvajanja projekta bodo mladinski centri 

opolnomočeni in kadrovsko ter vsebinsko močnejši, saj bodo le ti aktivno vključeni v izvajanje ter 

uporabo rezultatov projekta. Inovativne ter inventivne metode novih modulov usposabljanj (temelječih 
na metodah neformalnega učenja) bodo v mladinske centre (45 lokalnih skupnosti v Sloveniji) vnesle 

dodatno oporo, kvaliteto dela ter prepoznavnost sektorja na lokalnih, regionalnih ter na nacionalni 
ravni. Preko aktivnosti, ki jih bo Mreža MaMa izvajala na terenu bodo mladinski centri opolnomočeni, 

hkrati pa bodo pridobili in uporabljali nova orodja pri delu z mladimi.  
 

Krepitev aktivnega državljanstva mladih za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih je bistvo 

projekta MLADIM. Aktivno vključevanje lokalnih mladinskih centrov in neorganizirane mladine, razvoj 
učnih gradiv za usposabljanja mladinskih delavcev in vključevanje mladih v usposabljanja, so ključni 

deli projekta, ki bodo pripomogli h kvalitetnemu razvoju mladinskega sektorja. Gre za dvojno dodano 
vrednost projekta - vključeni mladinski centri bodo zaposlili mlado osebo, ki bo zaradi projekta 

ustrezno usposobljena za mladinsko delo in krepitev mladinskega centra.  

 
 
Rok in način za oddajo prijave:  
Svojo vlogo z motivacijskim pismom (največ 1000 besed) in življenjepisom pošljite 
priporočeno po pošti do četrtka, 29.9.2016 in sicer na Zavod Mladinska mreža MaMa, 
Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana.  
 
 
V Ljubljani, 22.9.2016 
 

Maja Hostnik 
Direktorica 

 
 


