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TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA razpisuje delovno mesto: 
 

VODJA PROJEKTOV 
 
Društvo Transparency International Slovenia (TI Slovenia) je del največje mednarodne 
organizacije za boj proti korupciji Transparency International, ki deluje v več kot 100 državah po 
svetu. Društvo ima vizijo, da vzpostavi razmere, v katerih so vlada, politika, gospodarstvo, 
civilna družba in življenje ljudi prosti korupcije. Svoj namen in cilje delovanja uresničuje z 
razvojem in izvajanjem preventivnih programov za ozaveščanje javnosti o potrebah razvoja 
visoke ravni integritete v družbi, s preprečevanjem korupcije, krepitvijo preglednosti in 
učinkovitosti javnega ter zasebnega sektorja in podobno. 
 
Pri uresničevanju ciljev društvo sodeluje pri domačih in mednarodnih projektih, opravlja 
raziskovalno delo ter izdaja publikacije s področja svojega delovanja. V letu 2014 smo v okviru 
akcije Spregovori! odprli Center za pravno pomoč in svetovanje prijaviteljem in žrtvam korupcije- 
t.i. ALAC.  
 
Za potrebe pridobivanja dodatnih sredstev in projektnega dela v TI Slovenia razpisujemo 
delovno mesto:  
 

Vodja projektov (M/Ž) za 50 % delovni čas za določen čas štirih mesecev z možnostjo 
polne zaposlitve in podaljšanja pogodbe 

 
Splošni pogoji: 
Za delo bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih s Statutom, internimi in 
mednarodnimi pravilniki izpolnjuje naslednje pogoje:  

 Univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma visokošolska 
strokovna izobrazba z magisterijem (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri. 

 Vsaj 3 leta delovnih izkušenj z vodenjem in upravljanjem zahtevnejših »fundraising« projektov  
(pridobivanja sredstev) in aktivnim sodelovanjem z zasebnim sektorjem. 

 Poznavanje področja dostopa do informacij javnega značaja, zaščite prijaviteljev, 
preprečevanja korupcije, vzpostavljanja integritete in transparentnosti ter vseh teh izzivov v 
zasebnem sektorju. 

 Izkazati mora izkušnje pridobivanja sredstev in sodelovanja z deležniki.  

 Odlične komunikacijske, strokovne in organizacijske sposobnosti. 

 Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.  

 Znanje orodij MS Office, poznavanje IT in baz. 

 Natančnost, dinamičnost, odzivnost, vztrajnost, vestnost, motiviranost.  

 Izpit B-kategorije  
 
 
Naloge:  

 Navezovanje stikov z donatorji in pridobivanje sredstev za dolgoročnost projekta in izvedbo 
aktivnosti ter aktivno sodelovanje z zasebnim sektorjem. 

 Oblikovanje strategije za pridobivanje sredstev na konkretnem projektu.  
Sodelovanje s pravno ekipo pri uporabi posameznih primerov za doseg sistemskih sprememb.  
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 Sodelovanje z deležniki pri zagovorništvu. 

 Koordinacija projektnih aktivnosti in organiziranje dogodkov.  

 Administrativna dela in finančno poročanje.  

 Priprava gradiv. 

 Priprava in delo na projektih tudi v mednarodnem okolju in priprava poročil.  
 
 
Delo zagotavlja: 

 Pridobitev delovnih izkušenj in znanj v stroki.  

 Dinamično in fleksibilno delo.  

 Delo v največji nevladni za boj proti korupciji.  

 Možnost razvoja kariere v mednarodnem okolju ali v Transparency International Slovenia.  

 Mednarodne reference.  

 Sodelovanje s strokovnjaki.  

 Ustvarjanje dobre mreže in poznanstev.  
 
 
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za ženske in moške. 
 
Prijave za delovno mesto in priloge nam prosim pošljite na elektronski naslov 
info@transparency.si do vključno torka 16.6.2015. 
 
Kandidat naj priloži:  

  Življenjepis v Europassu.  

  Pisno vlogo. 

 Potrdilo o nekaznovanosti za posamezna kazniva dejanja (pridobiti do drugega kroga, 
priporočamo da zaprosilo na Ministrstvo zato pošljete že v prvem krogu). 

  Dokazila o ustrezni izobrazbi in nostrifikaciji. 

  Priporočila iz področja pridobivanja sredstev in/ali sodelovanja z zasebnim sektorjem.  

  Poročilo o dosedanjem delu na področju pridobivanja sredstev in kratka predstavitev 
inovativnih načinov pridobivanja sredstev za področje transparentnosti v zasebnem sektorju 
in/ali zaščite prijaviteljev. (500 besed)  
 
Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog bodo zavržene.  
 
Z izbranimi kandidati bomo opravili razgovore v mesecu juniju in juliju 2015. Delo poteka v 
pisarni Transparency International Slovenia (Vožarski pot 12), na terenu in v tujini. Več o naših 
aktivnostih preberite na www.transparency.si.  
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