JAVNI RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO SAMOSTOJNI STROKOVNI
SODELAVEC
STIK Laško na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in
78/13 -popr.) in 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 45/1994) razpisuje prosto delovno mesto Samostojni strokovni
sodelavec.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta so:
Višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba (prejšnja),
- poznavanje dela z računalnikom,
- organizacijske sposobnosti,
- znanje dveh tujih jezikov,
- 1 leto delovnih izkušenj,
- izpit B kategorije,
- državljanstvo Republike Slovenije,
- neenakomerno razporejen delovni čas,
Opis del in nalog:
- opravlja in izvaja operativne naloge na področju turizma,
- pripravlja strokovno-operativne programe in skrbi za njihovo izvedbo tudi na
terenu,
- pomaga pri pripravi projektov vezanih na razvoj turizma in kulture
- izvaja operativne naloge destinacijske management organizacije
- skrbi za operativno promocijo turizma in centra,
- sodeluje v projektnih skupinah s področja turizma,
- opravlja delo informatorja, prodaje spominkov, vstopnic…,
- organizira in koordinira promocijske predstavitve centra na sejmih, borzah…,
- vodi in koordinira projekte na ravni destinacije
- opravlja turistično vodenje,
- opravlja tajniško-administrativna dela,
- sodeluje pri pripravi prireditev,
- sodeluje pri pripravi razpisov in drugih administrativnih del
- izvaja naloge po navodilih direktorja.
Kandidati morajo k svoji prijavi z življenjepisom priložiti še naslednja dokazila:
- fotokopijo potrdila o izobrazbi,
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 3 mesecev z
možnostjo podaljšanja za čas trajanja projekta, predvidoma do oktobra 2021. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na sedežu zavoda STIK Laško, Trg svobode 6, 3270 Laško.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v 8 dneh od objave na naslov: STIK Laško,
Trg svobode 6, 3270 Laško ali na e-naslov tina@stik-lasko.si. Kandidate bomo o izbiri
obvestili v 8 dneh po zaključenem izbirnem postopku.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Dodatne informacije o postopku lahko dobite na tel. št. 03 733 89 30, pri Tini Belej.

