
 
 

 
 

Zaposlitev za določen čas prek javnih del 
 
 
Razpisujemo delovno mesto za določen čas (1.2.2014 – 31.12.2014) prek javnih del za projektno delo na 
področjih pravičnega bančništva v podporo zelenemu razvojnemu preboju,  trajnostnega podjetništva in 
zelene proračunske reforme. Delo bo potekalo v nevladni organizaciji v Ljubljani, v manjšem kolektivu. 
 
Pogoji: 

 izpolnjevanje pogojev za vključitev v program Javnih del (program Zavoda za zaposlovanje) 

 vsaj VII. stopnja izobrazbe ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri ob pogoju izkušenj in / ali 
znanj na področju bančništva / financ / podjetništva  

 aktivno znanje angleškega jezika 

 izkušnje in / ali znanje iz področij bančništva,  financ, podjetništva ter pripravljenost na nadaljnje 
izobraževanje na teh področjih 

 poznavanje  in osebna zavzetost za koncept trajnostnega razvoja  

 sposobnost strukturiranega in analitičnega razmišljanja in izražanja 

 visoka stopnja funkcionalne pismenosti 

 osnovno poznavanje spletnih orodij in dela v programih za urejanje besedil ter dela s 
preglednicami  

 
Prednosti: 

 delovne izkušnje na področju bančništva 

 izkušnje z vodenjem in / ali pripravo projektov  

 znanje dodatnih tujih jezikov 

 napredna znanja z računalniškimi in spletnimi orodji 
 
Delovne naloge obsegajo:  

 spremljanje in analiza različnih virov informacij in aktualnih nacionalnih in EU politik  

 priprava projektov ter iskanje in pridobivanje finančnih virov (predvsem preko razpisov)  

 projektno delo na področjih pravičnega bančništva v podporo zelenemu razvojnemu preboju, 
trajnostnega podjetništva  in zelene proračunske reforme  

 organizacija dogodkov  

 sodelovanje in povezovanje različnih deležnikov na zgoraj naštetih vsebinskih področjih v Sloveniji 
in v tujini 

 
Prijava naj vsebuje: 

 življenjepis 

 kratko motivacijsko pismo 

 izjavo o izpolnjevanju pogojev za vključitev v program javnih del  

 rezultat Myers – Briggs testa osebnosti1 
 
Prijave pošljite na naslov nina@umanotera.org , zadeva »prijava na delo« do 19. januarja 2014. Kandidate, 
izbrane v ožji krog, bomo povabili na razgovor (21. in 22. januar). Uvajanje je predvideno v tednu med 27. 
in 31. januarjem, nastop dela pa s 1. februarjem 2014. 
 
Dodatne informacije: Nina Tome, nina@umanotera.org (zadeva »prijava na delo – vprašanje«). 

                                                           
1
 Npr. prek brezplačnih spletnih testov, kot sta 

http://www.personalitypathways.com/type_inventory.html#Inventory ali pa 
http://www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp.  
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