
 

 
   

 

 

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA  

STROKOVNI SODELAVEC/ SODELAVKA 
 
Datum objave: 14. december 2021 

Objavljamo prosto delovno mesto strokovni sodelavec / strokovna sodelavka 

Za obdobje trajanja projekta – 9 mesecev 

Oblika zaposlitve: projektna (projekt Živa sreča – Pikapolonica)- socialna aktivacija (SA) 

Delovni čas: polni delovni čas 40 ur/teden 

Opomba: Sklenitev del. razmerja bo možna po potrditvi s strani pristojnega ministrstva. 

Lokacija izvedbe: CPU Ormož, Vrazova 9, Ormož 

V projektu je predvidena kadrovska zasedba strokovne skupine, kjer se od strokovnega 
sodelavca/sodelavke  zahteva: 

• zaključeno vsaj 6/2. stopnjo izobrazbe (1. bolonjska stopnja po novih programih oziroma 
specializacija po višješolskih programih ali visokošolski strokovni programi po starih 
programih) skladno z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in 
usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 8/17) in 

• dodatna znanja, pridobljena z usposabljanjem/izobraževanjem/specializacijo v skupnem 
trajanju najmanj 50 ur in sicer na vsebinskih področjih javnega razpisa  

• najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj v zadnjih 5 (petih)1 letih na področju opolnomočenja, 
dviga motivacije in/ali krepitve socialnih, funkcionalnih in delovnih kompetenc oseb iz ciljne 
skupine. 

Delovne naloge: 

- izvajanje obveznih modulov programa socialne aktivacije, 
- uporaba aplikacije SA za vodenje evidenc udeležencev,  
- priprava poročil, skladno s projektom socialne aktivacije 
- izvjanje individualnega dela z udeleženci, 
- izvajanje aktivnosti za dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc udeležencev, 
- sodelovanje s koordinatorkami socialne aktivacije, strokovnimi sodelavci na CSD, ZRSZ, 

potencialnimi delodajalci ter drugimi deležniki v regiji/regijski enoti, 

 

 
1 Upošteva se obdobje koledarskih let 2014 do 2018. 
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- spoznava, motivira udeležence, krepi njihovo samopodobo, ugotavlja njihove potrebe, 
vzpostavlja dinamiko in vsakodnevno rutino, ter vzpostavlja urnik in prilagoditev nanj, 

- ugotavlja izhodiščna znanja, kompetence ter potrebe udeležencev, 
- izvaja mentorstvo in podporo udeležencem programa, 
- nadzira usposabljanje posameznikov za opravljene posameznega dela, 
- koordinacija aktivnosti z drugimi subjekti s področja socialnega podjetništva, raziskovanja 

in razvoja, 
- komunikacija z zunanjimi deležniki na trgu dela in z drugimi deležniki na lokalni in 

regionalni ravni 

Prijavni rok: do 24.12.2021 

Prijave: osebno ali na cpu.marinka@siol.net 

Dodatne informacije: 041 634 594, Marinka 

https://www.cpu-reuse.com/sa-pikapolonica 

 

 

 


