Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, Gregorčičeva ulica 19, 5000 Nova
Gorica objavlja

RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO
STROKOVNI SODELAVEC PROJEKTNE PISARNE - M/Ž
rok prijave: 1. JULIJ 2020

Opis del in nalog:
 administrativna podpora pri izvajanju projektov in pripravi poročil ter zahtevkov;
 administrativna in tehnična podpora pri izvedbi mobilnosti;
 naloge skrbnika učnega okolja MOODLE
 druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu
nadrejenega.
Trajanje zaposlitve:
določen čas 1 leto, nadomeščanje porodniške odsotnosti
Poskusno delo:
3 mesece
Vrsta zaposlitve:
polni delovni čas – 40 ur na teden
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 zahtevana izobrazba: najmanj bolonjska 1. stopnja
 zahtevane delovne izkušnje s področja dela: niso obvezne, kandidati z ustreznimi
izkušnjami pa imajo prednost
 zahtevan vozniški izpit kategorije B
 zahtevano znanje jezikov: angleški jezik (razumevanje-dobro, govorjenje-dobro,
pisanje-dobro) slovenski jezik (razumevanje-tekoče, govorjenje- tekoče, pisanjetekoče)
 zahtevana rač. znanja: urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
 druge veščine:
Sposobnost hitrega dojemanja in prilagajanja novim situacijam, smisel za
organizacijo dela, dinamičnost, dobre psihofizične sposobnosti, občutek za delo z
ljudmi in timsko delo, prijaznost, odločnost, zanesljivost, samozavest,
samoiniciativnost, lojalnost in diskretnost, komunikativnost.
 druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za
zasedbo:
Prednost imajo kandidati z izkazanimi organizacijskimi sposobnostmi, z izkušnjami na
področju projektnega dela, z izkušnjami pri prijavljanju in izvajanju Erasmus+
programov ter izkušnjami z delom v učnem okolju Moodle oz. drugimi učnimi okolji in
orodji.

Rok za prijavo kandidatov: 1. julij 2020
Način prijave kandidatov:
Kandidati naj izpolnijo elektronsko vlogo, ki je dostopna na spletni strani www.fuds.si, pod
zavihkom Karierni center → Razpisi.
!!! Vloga mora obvezno vsebovati:
- življenjepis v obliki Europass
- izpolnjen kadrovski vprašalnik na naslednji povezavi.
Dokazila o izobrazbi lahko kandidat dostavi na vpogled naknadno po prejetem pozivu.
Delodajalec bo obravnaval samo popolne vloge, oddane v elektronski obliki preko povezave
na spletni strani.
Kontaktna oseba delodajalca: Klara Remec, Glavni tajnik
e-naslov: klara.remec@fuds.si
tel. št. 05 333 00 90

Datum objave : 19.6.2020

