
 

 

 

 

 

 

Datum: 5. september 2018  

ITF številka: 02-1-1/4-1/18  

Objava prostega delovnega mesta »PROJEKTNI VODJA – M/Ž« 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta »PROJEKTNI VODJA« 

1. PODROBEN OPIS DELOVNEGA MESTA: 
- razvijanje projektov  
- identifikacija potencialnih donatorjev 
- iskanje in prijave na razpise \ zbiranje sredstev za izvedbo projektov in programov 
- pisanje projektnih predlogov (vsebinskega in finančnega dela) 
- organizacija dela na projektih in programih,  
- priprava vsebinskih in finančnih poročil o izvedbi posameznih projektov in programov 
- predstavljanje ITF v mednarodnem okolju  
- načrtovanje, organizacija in izvedba terenskih in monitoring obiskov v konfliktnih in post-

konfliktnih državah, na lokacijah onesnaženih z minami in ostalimi eksplozivnimi ostanki 

vojn 
- priprava letnih strateških načrtov/portfolia projektov za posamezno državo 
- priprava partnerskih, izvajalskih pogodb in memorandumov  
- tehnična priprava procesov uničevanja orožja in streliva »Conventional Weapons 

Destruction« (CWD) 
- iskanje in svetovanje izvajalcev za uničevanje orožja in streliva (CWD) 
- svetovanje pri izbiri postopkov za uničevanje orožja in streliva (CWD) 
- svetovanje pri pripravi načrtov za »Physical Security and Stockpile Management« (PSSM) 

- zagotavljanje in kontrola kakovosti »Quality Assurance and Quality Control« (QA/QC) 

 

2. Zahtevana izobrazba oz. tarifni razred: naravoslovne vede (strojništvo, kemija, ipd); 

VII/1 

3. Trajanje zaposlitve: določen čas 1 leta 

4. Zahtevane delovne izkušnje: 5 let 

5. Poskusno delo: 3 mesece 

6. Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 

7. Zahtevan vozniški izpit: B 

8. Zahtevano znanje jezikov: AKTIVNO: angleškega in enega drugega svetovnega jezika 

PASIVNO/PRODUKTIVNO: znanje lokalnega jezika, ki se        

govori na področju Bosne in Hercegovine /Hrvaške /Srbije 

/Črne gore 

9. Zahtevana usposobljenost: Word, Excel, Internet, elektronska pošta, poznavanje 

postopkov uničevanje streliva, eksploziva in neeksplodiranih ubojnih sredstev 

10. Posebni pogoji: vodstvene sposobnosti, timsko delo, zanesljivost, prilagodljivost, 

predavateljske sposobnosti 

11. Rok za prijavo kandidatov: 10 dni 

12. Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo na elektronski naslov: 

info@itf.si 

13. Urnik dela: od 08:00 do 16:00 

14. Datum objave na ITF spletni strani: 5. 9. 2018 

15. Datum sprejema prijave: _________ 

mailto:info@itf.si

