Zadeva: Razpis za delovno mesto VODJA MLADINSKEGA CENTRA
Kulturno umetniško društvo Plac razpisuje eno prosto delovno mesto za vodjo mladinskega centra
(M/Ž) za devet mesecev s 25-urnim delovnim časom v Mladinskem centru Metlika.
Število oseb, ki jih želimo zaposliti: 1
Kratka vsebina dela:
Oblikovanje in izvajanje programa Mladinskega centra Metlika, organiziranje delavnic za mlade, pa
tudi druge starostne skupine, v želji poskrbeti za boljšo kakovost življenja vseh prebivalcev Občine
Metlika, predvsem pa mladih, priprava večernega programa, navezovanje stikov z mladimi in
usmerjanje k aktivni participaciji, skrb za informiranje lokalnega okolja o dejavnostih mladinskega
centra, urejanje spletne strani mladinskega centra, pomoč pri uvajanju zaposlenih preko javnih del,
skrb za dokumentacijo mladinskega centra, pomoč pri organizaciji projektov društva KUD Plac,
koordinacijo programa EVS, spodbujanje razvoja novih programov in izvajanje strokovne podpore
mladim v mladinskem centru, upravljanje drugih del in nalog po navodilih upravnega odbora KUD
Plac.
Opis nalog delovnega mesta:
- oblikovanje in izvajanje programa mladinskega centra (zajema pripravo, organiziranje in
vodenje delavnic, večernega programa, navezovanje stikov z mentorji delavnic, večernimi
gosti ipd.),
- natančno poznavanje lokalnega okolja in sodelovanje z akterji, ki v tem okolju delujejo,
- navezovanje stikov z mladimi in usmerjanje k aktivni participaciji,
- skrb za informiranje lokalnega okolja o dejavnostih mladinskega centra (zajema
kontaktiranje z mediji, obveščanje o dejavnostih mladinskega centra, plakatiranje, skrb za
obveščanje preko e-maila, urejanje spletne strani in Facebook strani Mladinskega centra
Metlika),
- navezovanje stikov in sodelovanje z ostalimi mladinskimi organizacijami v regiji in izven,
- sodelovanje z vladnimi in nevladnimi organizacijami na področju mladine, sodelovanje z
lokalno skupnostjo ter društvi in združenji v lokalnem prostoru,
- pomoč pri uvajanju zaposlenih preko javnih del,
- vzpodbujanje razvoja novih programov in izvajanje strokovne podpore
- vzpodbujanje medgeneracijskega povezovanja
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koordinacija programa EVS (priprava razpisne dokumentacije za projekte, koordiniranje
prostovoljcev, vodenje evidenc, pisanje poročil ipd.),
priprava in izvajanje javnih razpisov za izvedbo programov v mladinskem centru,
priprava poročil,
informiranje o mednarodnih priložnostih za mlade (dogodki, predstavitve na šolah, zavodih
za zaposlovanje, stojnicah, festivalih, osebno, priložnostno) in drugih programskih sklopih
centra,
administrativna dela povezana z vodenje projektnih dokumentacij, evidenc,
urejanje mladinskega centra kot prostora,
opravljanje drugih del in nalog po navodilih upravnega odbora KUD Plac.

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- znanje slovenskega jezika,
- znanje angleščine na višji ravni,
- poznavanje dela z računalnikom (orodja Office, obvladovanje socialnih omrežij),
- organizacijske sposobnosti,
- samoiniciativnost,
- zmožnost samostojnega dela in dela v skupini.
Prednost imajo kandidati, ki imajo delovne izkušnje s področja mladinskega dela.

Zaželene kompetence:
- poznavanje mladinskega sektorja,
- poznavanje področja življenja in dejavnosti mladih,
- poznavanje delovanja vladnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z mladinsko
problematiko,
- izkušnje s programom EVS in Erasmus+,
- poznavanje tehnik in metod dela z mladimi,
- poznavanje orodja Wordpress,
- vozniški izpit B kategorije.
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Zahtevana izobrazba:
Najmanj opravljena gimnazijska matura.
Raven zahtevane izobrazbe:
V.
Trajanje zaposlitve:
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno zaposlitveno razmerje za obdobje devetih mesecev z
2-mesečnim poskusnim rokom.
Delovni čas:
5-urni delovnik, delo v manj ugodnem delovnem času ( izmenično delo, delo ob vikendih in
praznikih).
Kraj opravljanja dela:
Mladinski center Metlika, C. B. E. 43, 8330 Metlika, po potrebi v okviru delovnih nalog tudi po drugih
lokacijah po Sloveniji, delo na domu.
Način prijave:
Pisna prijava mora vsebovati:
- dokazilo o doseženi izobrazbi, iz katerega je razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
- kratek življenjepis z navedbo drugih znanj in veščin, ki jih je kandidat pridobil,
- motivacijsko pismo,
- potrdila o preteklih delovnih izkušnjah z opisom del in obdobjem zaposlitve.
Prijavo z zahtevanimi prilogami kandidat pošlje na e-mail naslov info@kudplac.si z zadevo PRIJAVA
NA PROSTO DELOVNO MESTO_MC_2018.
Rok oddaje prijave je 25. 5. 2018.
Za pravočasno oddano prijavo šteje elektronsko sporočilo, ki ga kandidat pošlje do 24. ure na zadnji
dan oddaje vloge.
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Nepravočasno prispele in nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v nadaljni postopek. Prijava je
popolna, če so priložene vse zahtevane priloge in če iz nje izhaja izpolnjevanje vseh razpisnih
pogojev.
Izbran kandidat bo moral pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi na zahtevo delodajalca predložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni po zaključenem postopku pisno na elektronski naslov, ki ga
bodo navedli v prijavi, obveščeni o neizbiri.
Delodajalec si pridružuje pravico da v izbirnem postopku ne izbere nobenega kandidata.
Dodatne informacije so možne na 040 - 775 - 293, ali preko elektronske pošte info@kudplac.si

Metlika, 15. 5. 2018

Matic Brinc
predsednik društva
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