
JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 
 
 
FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, 
Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana 
 
1. Razpisano delovno mesto:  

 
Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (šifra DM: J017104) za delo na projektu 
»Evropska noč raziskovalcev 2022–2023« v okviru Znanstveno-raziskovalnega inštituta 
Filozofske fakutete (m/ž) za določen čas od 11. 4. 2022 do 10. 12. 2023, s polnim delovnim 
časom 40 ur tedensko. 
 

2. Pogoji za opravljanje dela: 
 
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnji) družboslovne ali humanistične smeri, 
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri, 
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali humanistične smeri, 
- aktivno znanje angleškega jezika, znanja za upravljanje družbenih omrežij, znanja za 

uporabo računalniških programov v okolju Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, 
Outlook), samoiniciativnost, kreativnost, komunikacijske veščine, 

- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj. 
 
3. Zažele dodatne kompetence: 

 
- poznavanje principov timskega dela in vodenja skupin. 

 
4. Poskusno delo: 3 mesece. 
 
5. Opis delovnega mesta: 

 
Splošni opis: 

- samostojno opravlja strokovno organizacijska dela na svojem delovnem področju, 
- izvaja operativne naloge delovnega področja, 
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju, 
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu 

nadrejenega. 
 
Podrobnejši opis: 
- administrativno vodenje projekta Evropska noč raziskovalcev za čas trajanja projekta 

(skrb za koordinacijo aktivnosti, komunikacija z izvajalci, komunikacije in urejanje zadev z 
dobavitelji, ipd), 

- komuniciranje z javnostmi (javne predstavitve aktivnosti projekta, priprava vsebin za 
javne predstavitve aktivnosti projekta, sodelovanje na tiskovnih konferencah in drugih 
javnih predstavitvah projekta in njegovih aktivnosti), 

- vsebinsko in tehnično upravljanje komunikacijskih orodij (spletne strani, Twitter, 
Facebook ipd.), 

- nadzor nad potekom in izvedbo projekta in njegovih aktivnosti, 
- vodenje in finančna koordinacija projekta in njegovih aktivnosti, 
- priprava periodičnih vsebinskih poročil in končnega vsebinskega poročila, 



- priprava analiz za potrebe internega in zunanjega poročanja, 
- sodelovanje s pristojnimi službami na Univerzi in ministrstvih in drugih uradih v Sloveniji 

in tujini. 
 
6. Rok za prijavo: 10 dni, do vključno 28. 3. 2022 

 
7. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v 

razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si. 
 
 

8. Kontaktna oseba na fakulteti: 
Ime in priimek: Maja Krapež 
Telefonska številka: 01 241 13 14 
E-mail: kadrovskasluzba@ff.uni-lj.si 
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