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Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v tajništvu Mladinskega
sveta Slovenije objavljamo

razpis za projektnega sodelavca za PR in zagovorništvo

1. Splošni pogoji dela

trajanje zaposlitve zaposlitev za določen čas (12 mesecev) s 3 mesečno poskusno dobo in
z možnostjo podaljšanja

delovni pogoji in
razmere

delo bo v večji meri potekalo na sedežu organizacije in vključuje delo z
računalnikom (dokler trajajo ukrepi za zajezitev širjenja okužb, bo delo
v večji meri potekalo od doma)

način izbire
kandidata

Komisija za izbor ustreznega kandidata bo:
- zbirala prijave (do 4.4.);
- pregledala prispele prijave in naredila ožji izbor za 2. krog (4.4. - 7.4.);
- obvestila kandidate o izboru v 2.krog in jih povabila k opravljanju
testnih nalog (do 7.4.);
- zbirala oddane testne naloge (do 11.4.);
- naredila ožji izbor kandidatov in jih povabila v 3. krog (do 13.4.);
- vodila razgovor s kandidati v zadnjem krogu (14.4. ob 16h-19h);
- obvestila vse kandidate o rezultatih izbora (do 18.4.)
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po e-pošti, na e-naslov,
ki ga bodo navedli v prijavi oz. življenjepisu.
Mladinski svet Slovenije si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od
prijavljenih kandidatov.

tedenska delovna
obveznost

40 ur ali po dogovoru (zaželena dnevna dosegljivost)

osnovna bruto plača 1.122,15 EUR
Po dogovoru z izbranim kandidatom se lahko dogovorimo tudi za drugačno obliko sodelovanja.

2. Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
● Zahtevana izobrazba: minimalno 4-letna srednja šola;
● Obvezne delovne izkušnje:

○ aktivno pisno in ustno znanje slovenskega jezika in angleškega jezika
(opredeljeno na evropsko CEFR lestvico);

○ izkušnje z zagovorništvom in izvajanjem promocijskih, ter komunikacijskih
akcij z različnimi ciljnimi publikami;

○ izkušnje pri aktivni profesionalni uporabi socialnih omrežjih;
○ sposobnost dobrega strukturiranja dokumentov in njihova priprava, da bodo

jasni in berljivi.
○ poznavanje računalniških programov – odlično rokovanje s programi

Microsoft Office (Word, Excel), e-poštnim programom, uporaba interneta,
MailChimp, Wordpress.

● Zaželene delovne izkušnje:
○ izkušnje s pripravo komunikacijske strategije;
○ izkušnje s pripravo izjav za medije ter tiskovnih konferenc;



○ poznavanje postopkov lobiranja;
○ prednost so izkušnje z grafičnim oblikovanjem, oblikovanjem video vsebin in

izkušnje s področja mladinskega dela;
○ prednost je poznavanje delovanja mladinskega sektorja v Sloveniji
○ prednost imajo kandidati, ki spadajo v našo ciljno skupino (mladi pod 30 let).

3. Naš idealen kandidat:
● je proaktiven, vesten in odgovoren;
● sposoben kreativnega razmišljanja in samoiniciativnega iskanja rešitev;
● ima dobre komunikacijske spretnosti;

● sposobnosti in znanje o vodenju celotne zunanje komunikacije organizacije;
● ima dobre organizacijske veščine, kot so planiranje, postavljanje prioritet in ciljev ter

doslednost pri izpolnjevanju rokov;
● sposoben efektivnega načrtovanja procesov in upravljanja z več vzporednimi procesi;
● zna odgovorno ravnati z informacijami in osebnimi podatki;
● ima profesionalen odnos do dela in ekipe.

4. Opis vsebine del in nalog projektnih sodelavcev:
● priprava in implementacija komunikacijske strategije MSS (določitev ciljnih skupin,

kanalov, komunikacijskega načrta), tipskih predstavitev organizacije in organizacija,
ter optimizacija adrem;

● načrtovanje komunikacijskih akcij, vodenje promocije projektov in aktivnosti in
zunanje komunikacije;

● skrb za socialna omrežja, info-mail in MSS mailing listo;
● podpora pri komunikaciji z odločevalci, spremljanje sprememb zakonodaje in priprava

stališč/odzivov MSS-ja o aktualnemu dogajanju na področju mladine in mlad. politik;
● poglobljeno spremljanje področij mladih, ki jih pokriva MSS, in spremljanje, ter

obnavljanje programskih dokumentov in beleženje potreb za nove;
● pomoč pri administraciji (npr. pisanje zapisnikov, organizacija računov, vnašanje v

Podio...) in urejanje arhiva;
● druge naloge v dogovoru z vodstvom.

5. Rok in način prijave
Prijavo na razpis, ki mora vsebovati prijavo, motivacijsko pismo in življenjepis (priporočljivo v
Europass obliki), pošljite najkasneje do nedelje, 4. aprila 2021, na elektronski naslov prijave@mss.si
s zadevo: "razpis: projektni sodelavec za PR in zagovorništvo". Prijavi poleg obveznega
motivacijskega pisma ter življenjepisa in izjave o nekaznovanosti priložite tudi primere svojega
samostojnega dela na komunikacijskem področju. S prijavo na razpis odgovarjate, da so vsi navedeni
podatki v povezavi s prijavo resnični.

6. Informacije v zvezi z razpisom
Za informacije v zvezi z razpisom smo vam na voljo na tel. št. 01/ 425 60 55 ali na e-naslovu
prijave@mss.si.

Mladinski svet Slovenije si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih kandidatov.

V Ljubljani, 22.marec 2021
Miha Zupančič, l.r.
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