
 

 

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO RAZISKOVALEC 

TI Slovenia išče MLADEGA MAGISTRANTA ALI DOKTORANTA, ki je študij zaključil v eni izmed držav 
OECD (ki ni Slovenija) v zadnjih 3 letih. 

Za skupno prijavo za delovno mesto raziskovalca na področjih dela TI Slovenia v okviru programa za 
razvoj mladih strokovnjakov »Young Professional Development Program«. 

Rok za prijavo pri TI Slovenia: 17. Julij 2015 

Pogoji: 

- Starost med 23 in 35 let 
- Dosežena izobrazba (PhD, LLM ali MA) na področju družboslovja ali humanistike v zadnjih 3 

letih 
- Državljanstvo ali stalno bivališče v eni izmed držav, ki so upravičenke razpisa 
- Tekoče govorno in pisno izražanje v angleškem in slovenskem jeziku 

Čas trajanja zaposlitve: 6 mesecev z možnostjo podaljšanja (začetek novembra 2015) 

Transparency International Slovenia je vključena v program sklada Think Tank (v okviru fundacije 
Open Society), ki bo letno podprl do 15 mladih magistrantov ali doktorantov univerz v državah OECD, 
ki se želijo po končanem študiju vrniti v svojo državo ter zasesti delovno mesto v t.i. »think tank« 
organizaciji. Mladi raziskovalec bo delal na področju raziskav in analiz relevantnih politik ter na 
področju zagovorništva pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov v organizaciji Transparency 
International Slovenia.  

Posamezni program traja do 6 mesecev (z možnostjo podaljšanja), odvisno od področja raziskovanja 
in se začne izvajati novembra 2015. Delovno mesto je za polni delovni čas, kandidat mora v času 
trajanja programa bivati v državi, kjer se izvaja (v našem primeru v Sloveniji).  

Na e-naslov: info@transparency.si 

Prijavi priložite: 

- Motivacijsko pismo 

- Življenjepis v Europass obliki (kjer je razvidna tudi starost) 

- Potrdilo o izobrazbi 

- Potrdilo o nekaznovanosti za posamezna kazniva dejanja 

Skupaj z izbranim kandidatom/kandidatko se bo Transparency International Slovenia potegoval za 

eno izmed 15 mest za raziskovalca/ko. Transparency International Slovenia je bil izbran v prvem 

krogu, v drugem krogu pa se moramo prijaviti skupaj s potencialnim raziskovalcem.    

Več o razpisu OSI TTF. 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

ženske in moške. 

http://www.opensocietyfoundations.org/grants/think-tank-young-professional-development-program-20150505
http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/young-professionals-call-graduates-20150617.pdf
mailto:info@transparency.si
http://www.transparency.si/2-uncategorised/103-potrdilo-o-nekaznovanosti
http://www.opensocietyfoundations.org/grants/think-tank-young-professional-development-program-20150505

