
 

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO V BREZ 
IZGOVORA: Mladinski delavec (m/ž) 

 
Brez izgovora Slovenija razpisuje dve (2) prosti mesti za mladinskega delavca ali delavko. V 

nadaljevanju je funkcija opredeljena z osnutkom opisa del in odgovornosti mladinskega delavca oz. 

delavke. Brez izgovora Slovenija bo z izbranim kandidatom sklenil delovno razmerje za določen polni 

delovni čas.  

a) Splošne informacije: 

 

Oblika dela: Zaposlitev za določen polni delovni čas z možnostjo podaljšanja 

Način izbire: Po pregledu prijav bo po potrebi narejen ožji izbor ustreznih kandidatov, 

ki bodo povabljeni na opravljanje kratkega testa in 1-2 razgovora. 

Morebitno obvestilo o izboru v naslednji krog bo kandidat prejel 

predvidoma do 14. februarja 2018. Neizbrani kandidati bodo o tem prav 

tako obveščeni preko elektronske pošte.  

Razgovori bodo predvidoma potekali med 19. - 28. februarjem 2018. 

Delovni čas: Delovni čas obsega 40 ur tedensko od ponedeljka do petka, ki se na 

podlagi odredbe delodajalca razporedi 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, po potrebi pa tudi v večernih urah ali ob sobotah in nedeljah. 

Občasni izostanki so možni po dogovoru. 

Trajanje dela: Od izbora (predvidoma 1. marec 2018) s sklenitvijo pogodbe za obdobje 9 

mesecev (do konca novembra 2018) z možnostjo podaljšanja 

sodelovanja. 

Poskusno obdobje: 1 mesec  

Plačilo:  Mesečna bruto plača znaša 968,07 € 

 

b) Obvezni dodatni pogoji za prijavo (ki so v skladu z javnim razpisom »Zaposlitev na področju 

mladinskega dela v mladinskem sektorju« Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport): 

 strokovna izobrazba: minimalno V. stopnja; 

 na dan začetka izbranega obdobja izvajanja operacije je kandidat star od 23 do vključno 

29 let (kandidat mora biti star manj kot 30 let na dan 1. 3. 2018); 

 kandidat je iskalec prve zaposlitve oziroma brezposelna oseba pred vključitvijo v 

operacijo (pomeni, da kandidat pred 1. 3. 2018 ni zaposlen niti samozaposlen pred 

vključitvijo v operacijo (torej pred 1. 3. 2018) ne sme biti zavarovan na zavarovalnih 



 
podlagah iz priloženega seznama (lahko pa je v preteklosti že bil zaposlen ali 

samozaposlen), 

 kandidat je lahko iskalec prve zaposlitve in/ali je registrirano brezposeln pri Zavodu RS za 

zaposlovanje, ter vsaj zadnje štiri tedne pred objavo javnega razpisa in vse do zaposlitve 

(od vključno 13. 10. 2017 in do 28. 2. 2018) ni v izobraževanju niti v usposabljanju za 

namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela (kar 

pomeni, da kandidat ni bil vključen v aktivnosti programa Aktivnega državljanstva, ki so 

vežejo na Javni razpis za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost 

2016–2018); 

 kandidat za mladinskega delavca v času od vsaj štiri tedne pred objavo javnega razpisa in 

vse do zaposlitve lahko v rednem oziroma v izrednem formalnem izobraževanju (nujno 

upoštevati zgornjo starostno mejo do 29 let). 

 

c) Dodatni pogoji: 

 pretekle delovne izkušnje (šteje tudi prostovoljstvo) v mladinskih ali študentskih 

organizacijah ali organizacijah za mlade; 

 izkušnje na področju vodenja projektov, vodenja projektnih skupin in vodenja projektne 

dokumentacije; 

 veselje do dela z mladimi; 

 možnost opravljanja dela tudi izven delovnega mesta/pisarne – po potrebi na drugem 

delu Slovenije ali v tujini; 

 odlično poznavanje mladinskega dela, mladinskega sektorja in problematike mladih. 

 

d) Zahtevana kompetentnost: 

 zmožnost in izkušnje z vodenjem in koordiniranjem dela sodelavcev in mladih; vključuje 

načrtovanje skupinskega dela, delegiranje delovnih nalog, delo z mladimi na terenu in 

preko spleta; 

 sposobnost opravljanja več del hkrati, koordiniranja več projektov hkrati, odlično 

upravljanje s časom in dobra organizacija delovnih nalog; 

 pripravljenost opravljanja dela tudi izven delovnega časa, kadar je to potrebno; 

 zmožnost načrtovanja in vrednotenja učnega procesa mladih; 

 dobro obvladovanje nepredvidenih in stresnih situacij. 

e) Potrebna dodatna znanja: 

 poznavanje računalniških programov – odlično rokovanje s programi Microsoft Office 

(Word, Excell in Powerpoint),  

 e-poštnega programa in internetnih aplikacij (Google Drive, Doodle, Prezi, Canva, ipd.); 

 aktivno pisno in ustno znanje slovenskega in angleškega jezika. 

f) Zaželena znanja, lastnosti in izkušnje: 

 poznavanje mladinskega področja in problematike mladih; 

http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=785
http://www.ursm.gov.si/si/javni_razpisi_in_objave/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=785


 
 želja do preventivnega dela in dela z otroki in mladostniki; 

 vozniški izpit B-kategorije; 

 poznavanje drugih svetovnih jezikov je prednost; 

 sorodnost mišljenja in osebnega poslanstva kandidata s filozofijo Brez izgovora Slovenija 

(objavljeno na www.noexcuse.si); 

 možnost opravljanja dela izven delovnega mesta/pisarne – po potrebi na drugem delu 

Slovenije ali v tujini. 

g) Vsebine del (po dogovoru se lahko osnutek spremeni): 

 delo s ključnimi deležniki Brez izgovora Slovenija (t.j. mladimi, mladinskimi 

organizacijami, javnimi ustanovami, ipd.); 

 interno komuniciranje – komuniciranje z aktivisti o praktičnih in vsebinskih zadevah s 

projekti povezanimi področji; 

 izvajanje in izboljšanje programov za zagotovitev osebnostne rasti in doseg kompetenc 

aktivistov Brez izgovora po kompetenčnem modelu organizacije; 

 načrtovanje in izvajanje mentorskega programa za mlade vodje; 

 načrtovanje in izvajanje usposabljanj za aktiviste organizacije o praktičnih in vsebinskih 

zadevah povezanih s področjem mladinskega dela in zagovorništva mladih; 

 pomoč pri koordinaciji projektov in dogodkov organizacije; 

 priprava vrednotenj in poročil vrednotenj aktivnosti projektov in dogodkov; 

 strokovna podpora pri pripravi, izvedbi in vrednotenju mladinsko aktivacijskih kampanj, 

preventivnih izobraževalnih delavnic ter drugih aktivnostih, povezanih s temami 

delovanja organizacije; 

 izobraževanje in deljenje znanja z zaposlenimi v organizaciji; 

 drugo po potrebi in nareku nadrejenih v organizaciji. 

h) Odgovornost za delo: 

 odgovornost za pravilno, vestno in strokovno delo; 

 odgovornost za pravilno vodenje projektnih evidenc; 

 odgovornost za zunanjo podobo in ugled organizacije, njenih članov in vodstvenega 

kadra v in izven organizacije. 

i) Delovni pogoji in razmere: 

 delo bo deloma potekalo na sedežu organizacije (delo z računalnikom), deloma pa bo 

vključevalo terensko delo (izvajanje delavnic na šolah, sestankovanje s projektnimi 

skupinami, ipd.); 

 za prevoz na delo na območju Ljubljane bo zaposlenemu priskrbljena mesečna vozovnica 

za Ljubljanski potniški promet (LPP), razen, če zaposlena oseba živi v radiju oddaljenem 

od pisarne manj kot 1,5 km, v tem primeru ni priskrbljena mesečna vozovnica; 

 zaželjena je uporaba lastnega računalnika. 

 

http://www.noexcuse.si/
http://www.noexcuse.si/


 
 

j) Postopek prijave 

Zainteresirane kandidate pozivamo, da nam pošljejo: 

 izpolnjen obrazec – prijavo (dostopen na https://goo.gl/forms/j8yubZZsQ4GIPfFM2); 

 življenjepis (zaželena oblika Europass); 

 motivacijsko pismo 

najkasneje do 11. februarja 2018 do polnoči. 

Vse zainteresirane prosimo, da v svojem življenjepisu izhajajo iz preteklih delovnih izkušenj na 

področju mladinskega dela, v motivacijskem pismu pa zapišejo vizijo svojega delovanja v organizaciji. 

Motivacijsko pismo naj ne bo daljše od 750 besed (dve tipkani A4 strani). 

Na podlagi prejetih prošenj bomo naredili ožji izbor kandidatov in se na podlagi nadaljnjega izbirnega 

postopka odločili za najprimernejšega kandidata. Brez izgovora Slovenija si pridržuje pravico, da ne 

izbere nikogar od prijavljenih, če ne bodo ustrezali razpisnim pogojem v zadovoljivi meri, ki pa morajo 

biti v skladu s pogoji javnega razpisa »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem 

sektorju« Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport. 

k) Več informacij 

Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo po telefonu med 10.00 in 12.00 vsak delovni dan 

na 041/679-756 ali na e-mailu hr@noexcuse.si. 

 

https://goo.gl/forms/j8yubZZsQ4GIPfFM2
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