Zavod Znanje Postojna, javni zavod,
objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta
Datum: 24.09.2020
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS in 81/19) Zavod Znanje Postojna, javni
zavod, objavlja prosto delovno mesto

KOORDINATOR PROJEKTOV VII/2
V PODJETNIŠKEM INKUBATORJU PERSPEKTIVA POSTOJNA M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 zahtevana stopnja izobrazba: VII/2: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba
 državljanstvo Republike Slovenije
 dodatna funkcionalna znanja in sposobnosti:
- 5 let izkušenj na področju projektnega vodenja (konkretna navedba referenc in obdobij),
- organizacijske sposobnosti (konkretna navedba referenc in obdobij),
- znanje slovenskega jezika,
- znanje angleškega ali drugega svetovnega jezika,
- odlično znanje računalništva (Word, Excel, internet in elektronska pošta),
- sposobnost pisnega in ustnega izražanja, komunikativnost,
- odgovornost za usklajenost dela z zakonskimi predpisi,
- poznavanje slovenske in EU zakonodaje,
- samoiniciativnost,
- izkušnje z vodenjem projektov, financiranih iz EU kohezijskih sredstev.
Dela in naloge:
- koordinacija izvajanja aktivnosti,
- izdelovanje zahtevnejših poročil,
- spremljanje razpisov s področja delovanja inkubatorja,
- načrtovanje virov financiranja posameznih projektov,
- priprava in sodelovanje pri mednarodnih projektih,
- priprava osnutka finančne konstrukcije projektov,
- samostojno vodenje, nadziranje in spremljanje projektov,
- administrativno, vsebinsko in finančno vodenje projektov,
- sodelovanje pri pripravi strateškega načrta razvoja zavoda in predloga letnega delovnega načrta,
- iskanje finančnih virov in ostalih dodatnih sredstev,
- organizacija motivacijskih dogodkov,
- sodelovanje in usklajevanje z izvajalci aktivnosti,
- pridobivanje potencialnih podjetnikov,
- organizacija podjetniške šole,
- svetovanje in mentoriranje potencialnih podjetnikov,
- organizacija mrežnih dogodkov,
- sodelovanje z drugimi inkubatorji,
- izvajanje trženja programov in storitev,
- organizacija podjetniškega in poslovnega svetovanja,
- pomoč pri pripravi vlog za (so)financiranje dejavnosti inkubiranih podjetij,
- sodelovanje z vodstvom in ostalimi službami zavoda,
- opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah direktorice
zavoda.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora obvezno vsebovati:
1. motivacijsko pismo in kratek življenjepis (EUROPASS),
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
3. izjavo kandidata, da:
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6
mesecev,
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
4. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Zavodu Znanje Postojna pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo kandidata, da izpolnjuje vsa zahtevana funkcionalna znanja in sposobnosti iz razpisa,
6. kratek načrt dela Podjetniškega inkubatorja Perspektiva za obdobje 2020 – 2022.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zavoda Znanje Postojna, javnega zavoda, OE PIP, Veliki
Otok 44B, Postojna.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za polni delovni čas (40 ur na teden) za določen
čas do 31.12.2022 s poskusno dobo petih (5) mesecev.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za prosto delovno mesto
Koordinator projektov VII/2 v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva Postojna« na naslov Zavod Znanje
Postojna, javni zavod, Kolodvorska c. 3, 6230 Postojna, do vključno 29.09.2020. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov info@inkubator-perspektiva.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo o izbiri oziroma neizbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem
postopku izbire.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

Tatjana Hvala, direktorica, l.r.

