
 

 
Društvo LJUDMILA, laboratorij za znanost in umetnost 

 

Društvo Ljudmila,  

laboratorij za znanost in umetnost 

Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana 

 

 

Društvo Ljudmila išče honorarno sodelavko ali sodelavca za sodelovanje pri organizaciji 

kulturno-umetniških dogodkov in projektov, komuniciranje z javnostmi ter izvajanje drugih nalog v 

ekipi kulturno-umetniškega programa Društva Ljudmila. 

 

Pričetek dela: Uvajanje oz. delo v omejenem obsegu bo potekalo v razdobju maj – julij, nato pa v 

polnem predvidenem obsegu vsaj do april 2022 

Gre za honorarno delo z rednim mesečnim plačilom, za predvidoma 100 ur mesečno. 

Optimalno je, da ima kandidat_ka status samozaposlen_ega v kulturi | Lokacija dela: osmo/za, 

Slovenska 54, 1000 Ljubljana 

Opis delovnega mesta: 

• Asistiranje pri vodenju kulturno-umetniškega programa, kar vključuje: 

o koordinacija posameznih projektnih segmentov 

o pomoč pri administrativnem delu (poročanje, prijave) 

• Samostojno vodenje dela  kulturno-umetniškega programa, kar vključuje: 

o organizacija posameznih projektov in dogodkov delavnic, razstav, nastopov, itd. 

• Sodelovanje z ekipo Ljudmile pri pripravi in prijavi bodočega umetniškega programa  

• Sodelovanje pri pripravi in izvajanju komunikacijske strategije, kar vključuje: 

o vodenje socialnih omrežij 

o vodenje sistema za e-poštno obveščanje 

o komuniciranje z mediji 

o naročanje in priprava radijskih in drugih oglasov 

o sodelovanje pri pripravi tiskovin in grafičnih materialov 

• Drugo delo s sodelavci, partnerji in udeleženci pri vodenju kulturno-umetniškega programa 

Ljudmile in aktivnostih konzorcija osmo/za 

 

Prijava naj vsebuje: 

• krajši življenjepis, 

• opis delovnih izkušenj, znanj in veščin, 

• prijavno pismo, do 300 besed, vključno z opisom kandidat_kinih izkušenj s tematikami, s 

katerimi se v svojem kulturno-umetniškem programu ukvarja Društvo Ljudmila 

 

 

Od kandidatke oz. kandidata se pričakuje izkušnje z delom na področju umetniške produkcije, s 

komuniciranjem z javnostmi in poznavanje sodobne in intermedijske umetnosti. Pričakuje se 

seznanjenost z dosedanjim delom Društva Ljudmila. 

 

Kandidatka ali kandidat naj prijavo pošlje na elektronski naslov info@ljudmila.org, in sicer do 

petka, 16. aprila. 

 

Ljubljana, 8. april 2021 
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