Mestna zveza tabornikov Ljubljana (MZT) je območna organizacija Zveze tabornikov Slovenije (ZTS), ki deluje na področju Ljubljane.
Vanjo je vključenih 16 ljubljanskih taborniških rodov s približno 1800 člani, zaradi česar je MZT največja mladinska prostovoljna
organizacija v Ljubljani.
Poslanstvo taborniške organizacije je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih, doseganju njihovih polnih telesnih,
intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih posameznikov, kot odgovornih državljanov, angažiranih
in solidarnih članov svoje lokalne, državne in mednarodne skupnosti.
V primeru pozitivno rešene prijave na javni razpis "Razvoj in profesionalizacija nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019", ki ga je
objavilo Ministrstvo za javno upravo (MJU) 24. maja 2019, želi MZT zaposliti:

STROKOVNEGA SODELAVCA MZT
Glavni namen prijavljenega projekta na razpis MJU je zagotovitev finančnih sredstev za vzpostavitev trajnega delovnega mesta v
strokovni službi MZT, kar je povezano tudi z gradnjo večje prepoznavnosti tabornikov v družbi. Aktivnosti v okviru projekta bodo
osnova za implementacijo rešitev na ostale taborniške območne organizacije in taborniške rodove ZTS. Zaradi tega bo v okviru
projekta potekalo nenehno sodelovanje na relaciji MZT-ZTS.
PODROČJA DELA:
1)

Vzpostavitev strokovne službe MZT:
A.

2)

Finance:
A.
B.
C.
D.
E.

3)

Gradnja prepoznavnosti tabornikov.
Načrtovanje, ustvarjanje in izvajanje dela na področju komunikacij.
Operativna podpora pri pridobivanju donacij in sponzorstev.
Načrtovanje in priprava predstavitev taborništva na različnih dogodkih.
Spremljanje sodobnih digitalnih trendov in okolja.

Komunikacije – notranje:
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.

5)

Analiza potencialnih novih virov financiranja.
Iskanje strateških partnerjev za sodelovanje.
Sodelovanje pri prijavah na različne razpise za zagotavljanje sredstev za delovanje MZT.
Priprava poročil za sofinancirane projekte.
Sodelovanje pri razvoju taborniškega centra MZT.

Komunikacije – zunanje:
A.
B.
C.
D.
E.

4)

Profesionalizacija in optimizacija določenih delovnih nalog, ki jih sedaj opravljajo prostovoljci.

Sodelovanje pri izdelavi komunikacijske strategije taborniških rodov, MZT in ZTS.
Načrtovanje, ustvarjanje in izvajanje dela na področju komunikacij.
Pomoč pri urejanju spletne strani mzt.org in družbenih omrežjih MZT (Facebook, Instagram).
Sodelovanje pri pripravi in izvedbi izobraževanj s področja komunikacij v MZT in ZTS.
Sodelovanje in pomoč vodjem komunikacij v taborniških rodovih MZT.
Sodelovanje z ZTS pri načrtovanju, pripravi in izvajanju komunikacijske strategije.
Priprave strategije in implementacija za komuniciranje z uspešnimi starejšimi taborniki MZT.

Administrativne in organizacijske naloge:
A.
B.
C.
D.

Sodelovanje z izvršnim odborom MZT in nudenje podpore pri izvajanju njegovih nalog.
Pomoč pri načrtovanju in izvedbi programskih ter izobraževalnih aktivnosti MZT.
Pomoč taborniškim rodovom MZT pri organizaciji njihovih programskih aktivnosti, ki so namenjene večji prepoznavnosti
tabornikov.
Zbiranje in analiza podatkov, ki jih MZT pridobi pri izvajanju svojih aktivnosti.

Pričakujemo:














Najmanj 6/1 stopnjo izobrazbe.
Sposobnost in izkušnje vodenja projektov ter projektnih skupin.
Izkušnje z delom v mladinskih nevladnih organizacijah, izkušnje z delom v taborniški organizaciji so prednost.
Odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti.
Izkušnje s pridobivanjem sredstev (t.i. fundraising).
Dobro poznavanje odnosov z javnostmi.
Natančnost, vestnost in visoka stopnja odgovornosti.
Fleksibilnost, samostojnost in proaktivnost.
Usmerjenost k doseganju ciljev in iskanju rešitev.
Sposobnost kreativnega pisanja besedil.
Dobro znanje angleškega jezika (sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja).
Občasno delo na terenu v popoldanskem času in med vikendi.

Nudimo delovno razmerje za določen čas 27 mesecev v dinamični mladinski organizaciji, kjer mladi ustvarjajo nove izzive, ki bogatijo
njih in družbo. Nudimo mesto v taborniški organizaciji, kjer v teoriji in predvsem v praksi mladi ustvarjamo boljši svet.
Delovno razmerje bo sklenjeno samo v primeru pridobitve projektnih sredstev javnega razpisa "Razvoj in profesionalizacija nevladnih
organizacij in prostovoljstva 2019", ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo 24. maja 2019.
Prijavite se z življenjepisom s poudarkom na konkretnih dosežkih vašega dosedanjega dela, povezanih z aktivnostmi, opisanimi v tem
razpisu. Prijavi priložite tudi motivacijsko pismo. Življenjepis in motivacijsko pismo naj bosta napisana v slovenskem jeziku.
Življenjepis in motivacijsko pismo pošljite na zaposlitev@mzt.org do vključno 1. septembra 2019.
Po izteku roka za prijavo bomo pregledali prispele prošnje. Ko bodo znani rezultati javnega razpisa "Razvoj in profesionalizacija
nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019", bomo izbrane kandidate povabili na razgovor.
Dodatne informacije so na voljo na zaposlitev@mzt.org.
Pričetek dela: 1. november 2019.

