
RAZPIS ZA ZAPOSLITEV MLADINSKEGA DELAVCA 

 

JZ Mladinski center Šmartno ob Paki, na podlagi Javnega razpisa »Zaposlitev na področju 
mladinskega dela v mladinskem sektorju«, objavlja prosto delovno mesto ''Mladinski 
delavec na področju mladinskega dela (m/ž)''. 
 
 

Pogoji: 

 starost od 15 do vključno 29 let; 
 iskalec prve zaposlitve oziroma, brezposelna oseba (kandidat pred 1. 3. 2018 ni 

zaposlen niti samozaposlen (lahko pa je v preteklosti že bil zaposlen ali samozaposlen), 
lahko je iskalec prve zaposlitve in/ali registrirano brezposeln pri Zavodu RS za 
zaposlovanje, ter 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 (ni vključen v eno ali več operacij JR Spodbujanje aktivnega 
državljanstva mladih za večjo zaposlenost 2016-2018), lahko pa je vključen v redno ali 
izredno izobraževanje; 

 najmanj V. stopnja izobrazbe; 
 aktivno znanje slovenskega jezika; 
 obvladovanje dela z računalnikom (MS Office) in internetnimi orodji; 
 pisno in govorno znanje angleškega jezika. 

Pričakovanja: 

 poznavanje dela na področju mladinskega dela; 
 organizacijske in komunikacijske sposobnosti; 
 sposobnost timskega dela; 
 poznavanje projektnega dela. 

Glavne delovne naloge mladinskega delavca: 

 pomoč pri organizaciji rednih in projektnih aktivnosti; 
 sodelovanje pri pripravi in izvedbi projektov; 
 pomoč na področju informiranja in svetovanja ter neformalnega učenja mladih; 
 sodelovanje z uporabniki programov in obiskovalci; 
 sodelovanje z društvi, klubi, ostalimi javnimi zavodi v lokalni skupnosti; 
 sodelovanje z lokalnimi in državnimi oblastmi, sorodnimi programskimi 

organizacijami v lokalni skupnosti in državi; 
 administrativna dela. 

Svojo vlogo z motivacijskim pismom in življenjepisom naj kandidati pošljejo na elektronski 
naslov pisarna.mc@gmail.com, najkasneje do ponedeljka, 19. februarja 2018. 
 
Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu pisarna.mc@gmail.com.  
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Delovno razmerje se sklepa za določen čas 9 mesecev, od 1. marca 2018 do 30. novembra 
2018, s polnim delovnim časom. Urnik dela je gibljiv, tudi v popoldanskem času, po potrebi 
tudi ob vikendih in med prazniki. 
 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega 

sklada.  
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