
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ,
Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana

RAZPISUJE PROSTO DELOVNO MESTO

»DIREKTOR PROJEKTA OLIMPIJSKIH IGER V PARIZU 2024«
v notranji OE: Oddelek za marketing in finance OKS-ZŠZ

 

POGOJI:

• izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje oz. izobrazba, katere raven v skladu z zakonom 

ustreza izobrazbi, pridobljeni po študijskem programu druge stopnje,

• 5 let delovnih izkušenj, s poudarkom na izkušnjah iz poslovanja in vodenja velikih projektov.

ZAHTEVANA POSEBNA DODATNA ZNANJA::

• znanje angleškega jezika,

• znanje uporabe računalnika,

• vozniški izpit B kategorije.

DELAVEC(KA) BO OPRAVLJAL(A) NASLEDNJE DELOVNE NALOGE:

• izvajanje del in nalog Direktorja projekta Olimpijskih iger v Parizu 2024, kar obsega načrtovanje, koordinacijo in 

vodenje projekta »Olimpijske igre Pariz 2024« ter vključuje strokovno in administrativno delo v vseh fazah 

izvajanja projekta; gre za finančno in vsebinsko vodenje ter usmerjanje, koordiniranje, izvajanje in spremljanje 

oz. nadzorovanje projekta,

• zbiranje, pripravljanje, obdelovanje in vnašanje ter arhiviranje podatkov in dokumentacije delovnega področja,

• vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc, zapisov ter poročil, 

• sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi organizacijskimi enotami, odbori in komisijami OKS-ZŠZ ter z 

zunanjimi institucijami,
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• spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju,

• spremljanje zakonodaje s področja projektov,

• samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog, ki se nanašajo na izvedbo projektov,

• poročanje generalnemu sekretarju OKS-ZŠZ o poteku projektov,

• izvajanje drugih del po usmeritvah in navodilih generalnega sekretarja OKS-ZŠZ.

DELOVNE RAZMERE:

• delo v neenakomerno razporejenem delovnem času

DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA:

• delo s predstavniki zunanjih institucij,

• delo z računalnikom,

• delo na terenu.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas, za obdobje od predvidoma 24. 3. 2023 do 30. 9. 2024, s polnim delovnim 

časom.

PRIJAVA NA PROSTO DELOVNO MESTO MORA VSEBOVATI:

• dokazila o izobrazbi (skenirana verzija diplome)

• življenjepis

• navedbo delovnih izkušenj, iz katerih morajo biti razvidne izkušnje iz poslovanja in vodenja velikih projektov 

• navedbo naslednjih osebnih podatkov: ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega prebivališča in morebitni 

naslov začasnega prebivališča, elektronski naslov, številko prenosnega telefona 

NAČIN PRIJAVE NA PROSTO DELOVNO MESTO:
Pisne vloge z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do vključno 22. 3. 2023 po elektronski pošti na 

elektronski naslov: samo.kosir@olympic.si. Prepozno poslane prijave v postopku izbora ne bomo upoštevali. 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefonu (051) 357 313 (Samo Košir)

Blaž Perko, Generalni sekretar

                Po pooblastilu: Matic Švab, namestnik
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