
 

 

 

 

 

Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost  

Rozmanova ulica 12 

1000 Ljubljana  

 

Društvo Ljudmila razpisuje mesto za sodelavca:  

Vodja vozlišča osmo/za in koordinator aktivnosti za razvoj kapacitet v okviru projekta KONS:: 

Platforma za sodobno raziskovalno umetnost 

 

Sodelavec bo opravljal svoje delo na projektnem delovnem mestu Vodja vozlišča osmo/za in koordinator 

aktivnosti za razvoj kapacitet v okviru projekta KONS:: Platforma za sodobno raziskovalno umetnost, ki  je bil 

izbran na javnem razpisu za izbor operacij »Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture«. Naložbo 

sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. 

 

Delo na projektnem delovnem mestu oziroma vrste dela, za katero se bo sklenika pogodba o sodelovanju: 

- krovna koordinacija in vodenje aktivnosti v okviru projekta »vozlišče osmo/za« 

- vodenje izobraževalnih dejavnosti v okviru projekta KONS 

- sodelovanje pri načrtovanju in nakupih specifične projektne opreme in materialov za vozlišče 

- podpora pri skrbi za raziskovalece in pedagoge, vključene v izobraževalne dejavnosti 

- sodelovanje v krovni skupini projektnega konzorcija za razvoj kadrov  

- komunikacija s projektnimi partnerji in zunanjimi deležniki izobraževalnih dejavnosti 

- skupno delo na projektnih aktivnostih z drugimi ožjimi sodelavci  Društva Ljudmila 

- sodelovanje pri iskanju povezav za raziskovalne umetnike in njihova ustvarjalna prizadevanja z izobraževalnimi 

ustanovami 

 

 

Pogodba o sodelovanju se bo sklenila za določen čas od 19. septembra 2019 do 30. septembra 2022. 

 

Zahtevane izkušnje za kandidate: 

- izkušnje s projektnim in administrativnim delom v večjih nevladnih organizacijah (več kot 5 let izkušenj) 

- izkušnje s sodelovanjem s širšim krogom internih in eksternih deležnikov na področju kulture (več kot 5 let 

izkušenj)   

- izkušnje pisanja zahtevnejših tekstov promocijske, vsebinske in administrativne narave (več kot 5 let izkušenj)  

- odlično poznavanje slovenskega jezika  

- zelo dobro poznavanje angleškega jezika  

 

Razpis je odprt od 5.09.2019 do 13.9.2019 do 18h. 

Prijave s kratkim življenjepisom pošljite na sledeči e-mail naslov: info@ljudmila.org  
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