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TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA razpisuje delovno mesto:     
     

Generalni sekretar in projektni vodja (M/Ž) 
 

za polni delovni čas (po dogovoru lahko tudi za krajši delovni čas) za določen čas trajanja 

projektov (predvidoma 12 mesecev), s 3 mesečnim poskusnim delom in z možnostjo 

zaposlitve za nedoločen čas.   

      

Naloge:    

• Organizacija delovnih procesov ter vodenje zaposlenih, strokovnega in finančnega poslovanja 

društva. 

• Zastopanje društva v pravnem prometu v mejah pooblastila, 

• Priprava načrtov in strateških dokumentov društva ter načrtovanje dela društva. 

• Vodenje komunikacije z mediji, javnostjo in drugimi deležniki. 

• Zagovorništvo pri odločevalcih.   

• Snovanje, vodenje in izvajanje projektov. 

• Iskanje in pridobivanje finančnih sredstev za nadaljnje delovanje društva (prijave na projekte, 

donacije, storitve za javni in zasebni sektor, idr.). 

• Skrb za koordinacijo med zaposlenimi in organi društva ter izvrševanje sklepov in navodil 

upravnega odbora. 

• Druga dela in naloge po 31. členu statuta društva in po nalogu upravnega odbora. 

 

Splošni pogoji:     

Za delo bo izbran kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih s Statutom, internimi in 

mednarodnimi pravilniki ter veljavno zakonodajo, izpolnjuje naslednje pogoje:   

• Najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali visokošolska 

strokovna izobrazba (prva ali druga bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali 

druge ustrezne smeri.     

• Vsaj 2 leti relevantnih delovnih izkušenj. 
• Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.     
• Dobro znanje uporabe urejevalnikov besedil in druge programske opreme MS Office ter 

ostalih IT orodij. 

 

Prednost bodo imeli kandidati: 

• Z izkušnjami z vodenjem manjših kolektivov. 

• Z dobrim poznavanjem področja preprečevanja korupcije in transparentnosti. 

• Z izkušnjami projektnega vodenja in pripravo projektnih prijav ter zbiranja sredstev. 

• Z relevantnimi znanji in izkušnjami (npr. raziskovalno delo, zagovorniško delo in dialog z 

odločevalci, javno komuniciranje ). 

• Z razumevanjem politike in procesov odločanja. 

• Z izkušnjami z delom v nevladnih organizacijah in v mednarodnem okolju. 

 

Iskane kompetence:   

• Vodstvene kompetence. 

• Organiziranost, komunikativnost, analitičnost, sposobnost sprejemanja odločitev. 

• Sposobnost samostojnega in timskega dela. 
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• Praktičnost in usmerjenost k iskanju rešitev. 

• Veselje do dela v nevladnem sektorju in v mednarodnem okolju. 

 

Nudimo:    
• Razgibano, dinamično, kreativno in fleksibilno delo. 

• Prijetno in sproščeno delovno okolje nevladne organizacije. 

• Možnost dogovora o delu za polni ali krajši delovni čas. 
• Omogočamo vsaj 50 % dela na daljavo. 

• Delo v zelo ugledni, svetovno znani ter največji mednarodni organizaciji s področja boja 

proti korupciji.   

• Mednarodne reference.     

 

Delo poteka v pisarni Transparency International Slovenia (Vožarski pot 12), z možnostjo dela 

od doma, delno pa tudi na terenu in v tujini.   

 

Kdo smo 

Smo Društvo Transparency International Slovenia (TI Slovenia). Delujemo na področju 

preprečevanja korupcije in vzpostavljanja transparentnosti in integritete v družbi. Smo del 

največje mednarodne organizacije za boj proti korupciji Transparency International, ki ima sedež 

v Berlinu in deluje v več kot 100 državah po svetu. Po ocenah izgubi Slovenija vsako leto 3,5 

milijarde EUR ali okoli 8,5 % BDP zaradi korupcije. Prizadevamo si, da bi se to spremenilo in bi 

vsi živeli v državi in družbi brez korupcije, kjer bi tako država kot gospodarstvo delovala in 

poslovala transparentno in z integriteto.  S tem namenom sodelujemo v številnih projektih, 

različnih obsegov in trajanj, s tujimi in domačimi partnerji ter donatorji, sodelujemo pri pripravi 

zakonov in drugih predpisov, ozaveščamo javnost in še mnogo drugega. Veseli bomo vaše 

prijave! 

 

Prijava naj vsebuje:    

• Življenjepis v slovenskem in angleškem jeziku.   
• Motivacijsko pismo, v katerem kandidat predstavi lastne kompetence, v  slovenskem jeziku 

(največ 1 stran). 

• Kratka predstavitev projektne ideje/aktivnosti na področju boja proti korupciji v Sloveniji v 

angleškem jeziku (največ 2 strani), 
• Potrdilo o nekaznovanosti (lahko se predloži naknadno). 
• Dokazila o ustrezni izobrazbi.   

• Priporočila (v kolikor kandidat z njimi razpolaga, največ dve).    

 

 Prijave nam pošljite na elektronski naslov info@transparency.si do vključno 23. 7. 2022. 

 

Društvo si pridržuje pravico, da  razpis podaljša. Nepopolne prijave ne bodo upoštevane. 

 

Več o naših aktivnostih preberite na www.transparency.si. 
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