
V Eko krogu, društvu za naravovarstvo in okoljevarstvo, iščemo sodelavca za vodenje 

projekta. Delovno mesto je za polni delovni čas (40 ur tedensko) za obdobje 4 mesecev 

z možnostjo podaljšanja. Prijave in življenjepise pričakujemo najkasneje do 20. 8. 2021.  

Nudimo: 

• razgibano delo v eni najbolj znanih nevladnih okoljskih organizacij v Sloveniji, 

• sodelovanje v strokovnem timu zaposlenih in prostovoljcev, 

• sodelovanje s partnerji in strokovnjaki na področju okoljevarstva s poudarkom na 

ravnanju z odpadki in krožnem gospodarstvu, 

• vpletenost v mreže okoljskih NVO v Sloveniji in Evropi, 

• delo od doma, fleksibilni delovni čas. 

Ključne naloge:  

• vodenje projekta na področju preprečevanja in ponovne uporabe odpadkov 

(koordinacija aktivnosti, finančno vodenje, sledenje ter poročanje), 

• vodenje kampanje (oblikovanje kampanje, sodelovanje pri oblikovanju 

komunikacijske strategije, sodelovanje s partnerji), 

• zagovorništvo (analiziranje politik, oblikovanje stališč in zagovarjanje le-teh, 

delo/komunikacija z odločevalci), 

• sodelovanje z Evropsko mrežo, 

• gradnja in vzdrževanje odnosov z različnimi deležniki ter 

• sodelovanje pri organizaciji in izvajanju dogodkov (spletnih ali v živo). 

Zahteve glede spretnosti / kompetenc so: 

• vsaj 3 leta izkušenj vodenja projektov na področju preprečevanja in ponovne uporabe 

odpadkov, 

• vsaj 5 let izkušenj dela v nevladnih organizacijah, 

• veščine razvijanja politik podprtih z zagovorniškimi dejavnostmi, 

• vzpostavljanje in vzdrževanje učinkovitih odnosov z različnimi deležniki, 

• jasno in jedrnato komuniciranje z različnimi javnostmi, 

• sposobnost načrtovanja, določanja prednostnih nalog in organiziranja delovnih 

obremenitev, 

• dobro znanje angleškega jezika, znanje drugih jezikov je dobrodošlo, 

• širok pogled in naravnanost k rešitvam ter 

• samostojnost in sposobnost dela v večkulturnem timu. 

Poleg tega pričakujemo še 

• izobrazbo vsaj VII. stopnje s področja managementa, 

• dobro poznavanje dela v nevladnem sektorju ter 

• dobro poznavanje področja krožnega gospodarstva in/ali preprečevanja odpadkov 

(vključno z zakonodajo). 

Pričakujemo tudi sodelovanje pri rednih neprojektnih aktivnostih društva. Začetek 

zaposlitve je 1. september 2021. Vašo prijavo pričakujemo najkasneje do 20.8.2021. 

Življenjepis pošljite na naslov eko.krog@gmail.com do istega datuma. Prijav ne 

pošiljajte po navadni pošti. Prijave bomo obravnavali po vrstnem redu prispetja. V “zadevo” 

elektronskega sporočila vpišite prijava na delovno mesto – ime, priimek. Življenjepis 

poimenujte na način ime priimek datum.  
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Razgovori z izbranimi kandidatkami/i bodo potekali predvidoma med 25. avgustom in 1. 

septembrom 2021. O rezultatih razpisa bomo vse kandidatke/e obvestili najkasneje do 15. 

septembra 2021. Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na eko.krog@gmail.com. 
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