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Zadeva: Razpis za delovno mesto MLADINSKI DELAVEC I - PODROČJE ULIČNEGA 
DELA šifra delovnega mesta I015075 
 
Javni zavod Mladi zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, razpisuje 
eno prosto delovno mesto za MLADINSKI DELAVEC I - PODROČJE ULIČNEGA DELA šifra 
delovnega mesta I015075 
 
Število prostih delovnih mest: 1 
 
Opis del in nalog:  
- druženje z mladimi v okviru uličnega mladinskega dela in v mladinskih centrih in v 

drugih za to namenjenih prostorih; 
- pomoč pri izvedbi uličnih mladinskih projektov; 
- načrtovanje, izvajanje in vrednotenje uličnih mladinskih programov in projektov v 

sodelovanju z mladimi in sodelavci; 
- delovanje z mladimi v skupinah in timih; 
- omogočanje mladim pridobivanje kompetenc ter izvajanje dejavnosti za razširjanje 

rezultatov dela mladih;  
- kontinuirano srečevanje z mladimi in izvedba uličnega mladinskega dogajanja, v 

katerega so v večinskem delu vključeni mladi;  
- podaja inovativnih idej za projekte, v katerih so osrednji akterji mladi in z 

osredotočenjem na doseganje spremembe v družbi; 
- vzpostavitev in vzdrževanje sodelovalnih in zaupnih odnosov z mladimi;  
- aktivno delovati pri širjenju rezultatov dela mladih;  
- opravljanje drugih del in nalog skladno z navodili Vodja mladinskih programov - 

področje uličnega dela, direktorja in pomočnika direktorja oziroma z navodili nadrejenih 
v skladu z organigramom. 
 

Raven zahtevane izobrazbe - SOK raven 6 / EOK raven 5 
- najmanj srednja strokovna 

izobrazba 

Smer zahtevane izobrazbe  - gimnazija 
- srednja šola - neopredeljeno 

 
Trajanje zaposlitve: NEDOLOČEN ČAS 
 
Kraj opravljanja dela: sedež javnega zavoda, četrtni mladinski centri, tereni, kjer se izvaja 
ulično mladinsko delo in druge lokacije v Sloveniji in tujini na podlagi potreb javnega 
zavoda 
 
Delovni čas, v katerem se opravlja delo: delo v manj ugodnem delovnem času 



 
- Zahtevane delovne izkušnje: NE 

 
Poskusno delo: DA, 3 MESECI 
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije: vozniški izpit kategorije B 
 
Zahtevano znanje jezikov:  

 znanje angleškega jezika na višji stopnji (najmanj B1) 
 
K vlogi in življenjepisu priložiti dokazila o izobrazbi in delovnih izkušnjah, kopijo 
vozniškega dovoljenja, ter motivacijsko pismo. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 
30 dni po poteku roka za prijavo.  
 
Zadnji rok za prijavo kandidatov: 1.2.2020. Nepravočasne in nepopolne prijave ne bodo 
upoštevane.  
 
Način prijave kandidatov: KANDIDATI NAJ POŠLJEJO PISNO VLOGO Z ŽIVLJENJEPISOM 
IN Z DOKAZILI PO ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV razpis@mladizmaji.si. 
 
Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta je mogoče dobiti vsak delovni dan 
med 9. in 14. uro na telefonski številki 01 306 40 63 ali preko elektronske pošte: 
info@mladizmaji.si. 
 

 Ksenja Perko,                                                                                                                           
                                                                                                             direktorica 

 

 

 

mailto:razpis@mladizmaji.si
mailto:info@mladizmaji.si



