Razpis za delovno mesto:
STROKOVNA/-I SODELAVKA/-EC ZA KAMPANJE
Rok za prijavo: 05.03.2015
Razgovori: razgovori so predvideni med 16. in 20.03.2015
Opis del in nalog: strokovna/-i sodelavka/-ec za kampanje
Vsebina dela:
 Organizacija dogodkov s področja umetnosti za družbene spremembe v okviru
projekta »Beg kapitala« (festival fotografije, gledališke predstave, »flash mobi«,
tiskovne konference ...)
 Sodelovanje in razvijanje novih vsebin in aktivnosti v okviru pobude Globalna
SOFA
 Informacijska in vsebinska podpora, javne predstavitve, delo z mediji, delo na
spletni strani za potrebe projekta »Beg kapitala«
 Opravljanje ostalih nalog glede na potrebe Ekvilib Inštituta
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 Najmanj VI/2. stopnja (1.bol.st.) družboslovne smeri (zaključen študij
sociologije kulture, kulturologije ali umetniških področij je prednost)
 Računalniška znanja: poznavanje dela z računalnikom – MS Office
 Jezikovna znanja: dobro znanje slovenskega in angleškega jezika
 Ostala zaželena znanja in izkušnje:
o izkušnje pri organizaciji javnih dogodkov
o zanimanje za področje socialne in ekonomske pravičnosti ter povezovanja
teh vsebin z umetnostjo
o izkušnje z delom na področju umetnosti in kulture
Pričetek dela 01.04.2015.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas za obdobje 2
let za 50% delovni čas, s poskusno dobo 3 mesecev.
Prijava:
Prijavo z življenjepisom in s kratkim motivacijskim pismom pošljite po elektronski pošti
na naslov: zaposlitev@ekvilib.org s pripisom PRIJAVA ZA DELOVNO MESTO
STROKOVNE/-GA SODELAVKE/-CA ZA KAMPANJE.
Prijav, prispelih po navadni pošti oziroma na druge e-naslove od navedenega, ne bomo
obravnavali.
Prijava je možna do vključno 05.03.2015. Kandidati, ki bodo povabljeni za razgovor,
bodo o tem obveščeni najkasneje do 10.03.2015. V primeru, da prijavljeni kandidati ne
bodo povabljeni na razgovor, se smatra, da niso bili izbrani na delovno mesto.
Za več informacij se obrnite na Aleša Šifrerja, tel: 01/4303751 (med 10h-14h) oz. po
elektronski pošti: ales.sifrer@ekvilib.org.
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