BESEDILO RAZPISA ZA PROSTO DELOVNO MESTO
KOORDINATOR PROGRAMA - m/ž
ŠIFRA DM G026029

Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev:
-

1

Opis del in nalog:
-

organiziranje, pripravljanje, koordiniranje in izvajanje del in nalog ter programov zavoda,

-

nudenje podpore in komuniciranje z izvajalci posameznih projektov zavoda,

-

nudenje podpore pri organizaciji razstav, ustvarjalnih delavnic, gledaliških in drugih
predstav, koncertov, predavanj, proslav in drugih dogodkov,

-

nudenje organizacijske pomoči izvajalcem kulturnih aktivnosti,

-

spremljanje in preverjanje stanja infrastrukture in tehnične opreme zavoda,

-

občasna tehnična pomoč vzdrževalcu pri nalogah povezanih z organizacijo dogodkov in
razstav,

-

nadzor nad izvajanjem kulturnih programov in projektov, organiziranih s strani zavoda kot
tudi pri različnih gostovanjih,

-

nudenje podpore pri sodelovanju, organizaciji in izvedbi prireditev za otroke, mladino in
odrasle,

-

skrb za komuniciranje z gosti rezidenčnega programa,

-

izvedba logistične koordinacije programa: organiziranje prihodov in odhodov gostov,
naročanje materialov za produkcijske potrebe, pripravljanje dogodkov, zagotavljanje
tehnične pomoči in spremljanje poteka posamičnih dogodkov,

-

sodelovanje pri pripravi analiz, informacij, statistik in poročil zavoda,

-

koordiniranje čuvajskega dela,

-

koordiniranje in spremljanje promocijskih in informativnih aktivnosti zavoda,

-

skrb za ažurnost in stanje materialov pri promociji zavoda,

-

skrb za ažurnost pregleda nad dogodki zavoda,

-

druga dela po navodilih direktorja, ki sodijo v delokrog delovnega mesta.

Zahtevana pokl./strok. izobrazba:
-

stopnja izobrazbe: VI
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-

višja strokovna izobrazba

-

višješolska izobrazba (prejšnja)

Trajanje zaposlitve:
-

nedoločen čas

Kraj opravljanja dela:
-

sedež in dislocirana enota javnega zavoda, po potrebi druga prizorišča v Sloveniji in tujini v
okviru delovnih nalog

Delovni čas:
-

premakljivi dopoldanski delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje:
-

najmanj 2 leti delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju

Poskusno delo:
-

3 mesece

Druge posebnosti delovnega mesta:
-

znanje slovenskega jezika na višji ravni

-

znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni

-

poznavanje dela z računalnikom

-

odgovornost za zakonito delovanje

-

vozniški izpit B kategorije

-

zaželeno znanje še enega svetovnega jezika

-

občasno delo v manj ugodnem delovnem času

Rok za prijavo kandidatov:
-

13 dni oz. do 13.08.2020

Način prijave kandidatov:
-

2

kandidati naj pošljejo vlogo z življenjepisom in dokazili o delovnih izkušnjah in doseženi
stopnji izobrazbe na elektronski naslov info@mglc-lj.si
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