Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: OG06461
Delodajalec: MŠO: 5052084000
šifra SKD: 91.020 Dejavnost muzejev
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE
CELOVŠKA CESTA 23
1000 LJUBLJANA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 2400 LJUBLJANA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: KUSTOS - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: -DELO NA EU PROJEKTU

-MUZEOLOŠKA OBDELAVA IN DOKUMENTIRANJE GRADIVA,PROUČEVANJE IN
RAZISKOVANJE,GRADIVA,PRIPRAVA IN ORGANIZACIJA RAZSTAV,PEDAGOŠKA, POPULARIZACIJSKA IN
PUBLICISTIČNA DEJAVNOST,
ORGANIZIRANJE, RAZPOREJANJE IN VODENJE DELA NA SVOJEM DELOVNEM PODROČJU,
KOORDNIRANJE IN ORGANIZIRANJE DELA PROJEKTNIH PARTNERJEV,
SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU VSEBIN PROJEKTNIH AKTIVNOSTI,
OBLIKOVANJE ZAPISNIKOV IN POROČIL,SODELOVANJE PRI SPLOŠNEM UPRAVNEM IN FINANČNEM
VODENJU PROJEKTA,KOORDINACIJA SESTANKOV PROJEKTA IN UDELEŽBA NA REDNIH SESTANKIH
(DOMA IN V TUJINI),
UPRAVLJANJE VSAKODNEVNIH AKTIVNOSTI MED PROJEKTOM,
SODELOVANJE PRI UPRAVLJANJU POGODB,
SODELOVANJE S KOORDINATORJEM PROJEKTA GLEDE SPECIFIČNIH UPRAVNIH IN FINANČNIH
VPRAŠANJ, OCENJEVANJE IN OBVLADOVANJE MOREBITNIH TVEGANJ MED PROJEKTOM
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0229

Izobrazba po Klasius:

Humanistika (razen jezikov), drugo
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: določen čas 15 mesecev

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 4 leta

Poskusno delo: 6 mesecev

Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno

2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno
4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno
5 - programiranje - 1 - osnovno
6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno
7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno
3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: -opravljen strokovni izpit za

kustosa
-aktivno znanje angleškega jezika na ravni C2, -poznavanje in uporaba muzejskih računalniških programov,
poznavanje in izkušnje z delom v muzejih,izkušnje z vodenjem/ sodelovanjem na evropskih ali
medinstitucionalnih muzejskih projektih (management projektov)
-vsaj 4 leta izkušenj na področju komunikacije in dela z mediji, poznavanje vsebinskih in finančnih poročil za
Evropsko komisijo,
poznavanje programov za urejanje video in audio posnetkov,
vodenje andragoških delavnic in delo z odraslimi.
Zahtevane sposobnosti:
- sposobnost za timsko delo
-samostojno odločanje
- organizacijske sposobnosti
samoiniciativnost
- komunikativnost
- sposobnost pisnega in ustnega izražanja
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sposobnost pridobivanja projektov, sposobnost zbiranja sredstev
- inovativnost pri iskanju novih možnosti s področja oglaševanja in promocije muzeja
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Objava tudi na naslednjih UE:
Rok za prijavo kandidatov: 4 dni.

Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: MAJA MILJAKOVIĆ, 01 300 96 11, uprava@muzej-nz.si
Kontakt delodajalca za BO: URŠKA PURG, 01 3009 633, urska.purg@muzej-nz.si

Posredovanje ZRSZ: napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda
Urnik dela:

dvoizmensko

Druga sporočila, opombe:
Datum sprejema prijave:
Rok za prijavo kandidatov:
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3.11.2021
8.11.2021

Datum objave v prostorih zavoda: 3.11.2021

