Zavoda za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj razpisuje prosto delovno mesto
STROKOVNI SODELAVEC ZA TRŽENJE (M/Ž)
Opis dela in naloga:
– priprava in izvajanje strategije trženja športnih objektov in programov
– ustvarjanje možnosti za razvoj športa, posameznih športnih panog, društev in združenj, športno
rekreacijo, kakovostni šport in vrhunski šport občanov, šport mladih in oseb s posebnimi potrebami,
– spremljanje in priprava dokumentacije za javne razpise za področje investicij v športne objekte in
programe ter kadrovskih razpisov
– razvoj in trženje športne infrastrukture, športnih programov, prireditvenih dejavnosti in drugih
dejavnosti s področja športa
– organizacija, priprava in nadzor delovanja spletne strani zavoda
– priprava pogodb z odjemalci storitev iz dejavnosti zavoda in pogodb o zaposlitvah
– vodenje projektov in sodelovanje v projektnih skupinah
– izvedba mednarodnih konferenc in strokovnih simpozijev
– mentorstvo in uvajanje sodelavcev zavoda
– dela in naloge delovnih mest Tajnica direktorja V (I) - J025016 in Knjigovodja V - J015013
– druga dela po nalogu direktorja.
Zahtevani pogoji :
zahtevana izobrazba (stopnja, smer): VII./2 - najmanj specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali

visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba, ekonomska ali druga smer
delovne izkušnje: najmanj 1 leto delovnih izkušenj za katera se zahteva najmanj specializacija po visokošolski
izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba
zahtevani drugi pogoji: delo z osebnim računalnikom, opravljen vozniški izpit iz B kategorije
potrebna znanja: dobro pisno in pogovorno izražanje ter znanje enega od svetovnih jezikov na višji ravni
sposobnosti: organizacijske sposobnosti, dokazane s preteklimi delovnimi izkušnjami, razvojna in komunikacijska
sposobnost za koordinacijo dela znotraj organizacijske enote dela organiziranja športnih programov
odgovornost: za obseg in učinkovitost dela organiziranja športnih programov in drugega trženja, za strokovnost,
natančnost, za kvaliteto, odnos do dela in inovativnost , za varovanje poslovne tajnosti in varovanje ugleda
zavoda
poskusno delo: največ 3 mesece
delovni čas in kraj dela: je določen v pogodbi o zaposlitvi
zdravstvene zahteve: ustrezna zdravstvena sposobnost v skladu z oceno tveganj
posebni delovni pogoji: so opredeljeni z izjavo varnosti z oceno tveganja
Kandidati vložijo prijavo z življenjepisom in potrdilom o zahtevani izobrazbi v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti
ovojnici z označbo: '' Prijava na razpis – strokovni sodelavec za trženje – Ne odpiraj! '', na naslov: Zavod za šport
Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj, in sicer v roku 14 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, Območna
služba Kranj in na spletni strani Zavoda za šport Kranj (www.zsport-kranj.si).
Dodatne informacije: Jana Janežič, tel.04 201 44 20, info@zsport-kranj.si

Branko Fartek, direktor

