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RAZPIS ZA DELOVNO MESTO VODJE PROJEKTA  
Ljubljana, 9. december 2022 

 

 
Izvršni odbor Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) razpisuje delovno mesto vodje 
projekta na področju zdravja mladih, za obdobje treh let od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025, za polni delovni čas. 
Preizkusna doba je 3 mesece. 
 
Osnovni pogoji:  

̶ VI. ali višja stopnja izobrazbe (univerzitetni program oz. 1 bolonjska stopnja), 
̶ najmanj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu (izkušnje so lahko prostovoljske), 
̶ poznavanje delovanja ZSKSS in nevladnega sektorja, zlasti na področju mladinskega dela, 

prostovoljstva ter zdravja otrok in mladih, 
̶ dokazljiva znanja in veščine projektnega dela, 
̶ sposobnost samostojnega in timskega dela,  
̶ napredna uporaba digitalnih tehnologij (MS Office, družbeni mediji, Google Workspace), 
̶ dobro poznavanje slovenskega jezika in izkušnje s pisanjem ter urejanjem besedil. 

 
Naloge in področja dela:  

̶ organizacijska in vsebinska koordinacija projekta,  
̶ administrativno in finančno vodenje projekta,  
̶ vodenje projektne skupine,  
̶ komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami,  
̶ odgovornost za informiranje in obveščanje notranje in zunanje javnosti o projektu,  
̶ odgovornost za pripravo in izvajanje usposabljanj, gradiv, publikacij, pripomočkov in programov,  
̶ skrb za podporo lokalnim enotam, vključenim v projekt, 
̶ druge naloge po navodilih vodstva.  

 
Dodatni prednostni kriteriji: 

̶ izkušnje s področja dela z otroki in mladimi, 
̶ izkušnje s področja zdravja, (dietetika, gibanje, psihologija, nekemične zasvojenosti), 
̶ izkušnje s področja igrifikacije, javnega nastopanja in izvajanja delavnic, 
̶ izkušnje opravljanja kompleksnega administrativnega dela, 
̶ izkušnje z delom s strankami,  
̶ vozniški izpit B kategorije. 

 
Izbrani/-a kandidat/-ka bo delo opravljal/-a na sedežu ZSKSS, po potrebi na terenu ali izjemoma od doma. 
 
Vlogo skupaj z življenjepisom in motivacijskim pismom pošljite do 22. 12., na info@skavti.si s pripisom »Prijava 
na razpis za vodjo projekta«. Najustreznejši kandidati bodo povabljeni na razgovore, ki bodo potekali v sredo,  
28. 12. 2022 v dopoldanskem času. 
 
Izvršni odbor si pridržuje pravico, da na razpisu ne izbere nobenega kandidata/kandidatke. 
 

Izvršni odbor ZSKSS 
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