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SVETOVALEC ZAGOVORNIKA ll v Kabinetu Zagovornika naEbta enakosti (Sifra DM: 162)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- koneano najmanj specialistiCno izobrazevanje po visjesolski izofiazbi

(prejSnje)/specializacija po visjesolski izobrazbi (prejSnja) ali visokosotsko strokovno
izobrazevanje (prejsnje)/visokosolska strokovna izob.azba (prejsnja) ati visokosotsko
strokovno izobrazevanje (prva bolonjska stopnja)/visokosolska univezitetna izobrazba
(prva bolonjska stopnja);

- najmanj 5 let delovnih izkusenj,
- dZavljansvo Republike SlovenUe;
- znanje uradnega jezika;
- ne smejo biti pravnomoeno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja

po uradni dolznosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zagota v trajanju ve6 kot
Sest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vlozena pravnomoona obtoznica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolZnosti;

- opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (lahko se opravi naknadno v
zakonsko dolocenem roku).

Pri izbiri kandidatov bomo upostevali delovne izkuSnje v skladu s 6. dlenom ZJU. Kot delovne
izkusnje se Steje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobtazbe
in eas pripravnistva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, alije bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravnistvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkusnje se
Stejejo tudi delovne izkusnje, ki jih je javni usluzbenec pridobil z opravlianjem del na delovnem
mestu, za katero se zahleva za eno stopnjo niaa izob'azba, razen pripravnistva v eno stopnjo
nizji izobtazb| Kot delovne izkuSnje se uposteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti,
kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri demer se uposteva eas opravljanja takega
dela in stopn.ia izobtazbe. Delovne izkusnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz
katerih sta razvidna 6as opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkusn.ie se skrajsajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univezitetno
izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacljo oziroma magisterijem znanosti ali
drugo bolonjsko stopnjo.

Naloge delovnega mesta so:
- sodelovanje pri pripravi in izvajanju komunikacijske strategUe Zagovornika v odnosu do

sploSne javnosti,
- sodelovanje pri pripravi in izvajanju komunikacijske strategUe Zagovornika v odnosu do

drugih organov javne uprave,
- sodelovanje pri pripravi in izvajanju komunikacuske strategije Zagovornika v odnosu do

posameznih diskriminiranih skupin,

Na podlagi 58. 6lena zakona o javnih usluzbencih (uradni tist RS, st. 63/07 - uradno preeisaeno
besedilo, 65/08, 69/08-ZTFIA, 69108-ZZavarE, in 4Ot1Z-ZUJF, v nadaljnjem besedilu: ZJU) in
7. clena Pravilnika o postopku za zasedbo delovnega mesta pri zagovorniku naeela enakosti,
St. 0100-14/2019/1 z dne 7.6. 2019, Zagovornik nadela enakosti, Zelezna cesta 16, 1OOO
Ljubljana objavlja javni nateeaj za zasedbo prostega uradniskega delovnega mesta:

Pri izbranem kandadatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za
imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje
za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. 6lena ZJU, opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.



sodelovanje pri pripravi in izva.yanju komunikacijske strategije in komunikacije
predstojnika Zagovornika z javnostjo,

azurno in celovito obveseanje domadih in tujih medr.lev o delu Zagovornika,
sodelovanje pri naCrtovanju, organizaciji in izvajaniu aktivnosti v odnosih z javnostmi
(novinarske konference, obvestila medUem, sporoeila za.iavnost, medijske kampanje...),
sodelovanje pri pripravi in izvedbi medijskih dogodkov,
spremljanje poroeanja medijev,
zagotavljanje informacij 6im Sirsi javnosti,
snemanje, montaza, priprava in ob.iava audio-vizualnih vsebin za www in socialna
omrezja,
izvajanja aktivnosti medijskih kampanj, in komunikacijske dejavnosti,
sodelovanje pri pripravi medijskih kampanj za najpomembnejSe projekte,
svetovanje s podro6.ja komunikacijskega managementa,
druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi nadrejenega.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) pridobitve izobrazbe, evidendna
Stevilka diplome ter ustanova, na katerije bila pridobljena,

2. pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje
pogoja glede zahtevanih delovnih izkusenj, kar pomeni, da mora biti navedeno za kakino
stopnjo izobrazbe so se pridobivale delovne izkuSnje in Cas pridobivanja delovnih
izkusenj (v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmeia
pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opise delo in raven zahtevnosti dela, ki ga je
opravljal pri tem delodajalcu),

3. pisno iziavo kandidata o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (de ga je
kandidat opravil),

4. pisno izjavo kandidata, da:

- je drzavljan Republike Slovenije.

- ni bil pravnomocno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolZnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapota v t(4anju vee kot Sest mesecev,

- zoper njega ni bila vlozena pravnomodna obtoznica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dol2nosti,

5. pisno izjavo kandidata, da za namen natecajnega postopka dovoljuje Zagovorniku naeela
enakosti pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaSa, bo moral sam predloziti
ustrezna dokazila.

Prijava vsebovati vse zqorai nastete dokumente , zazeleno pa je, da vsebuje tudi kratek
zivljenjepis ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in
veseine, kijih je pridobil.

Nateoajna komisua bo usposobljenost kandidatov presojala tako na podlagi navedb v prijavi,
priloZenih dokazil, z osebnim razgovorom, oziroma na podlagi drugih metod, ki so sftidne s
strokovnimi spoznanji na podrodju ravnanja z ljudmi pri delu.

V skladu z 61.a clenom ZJU se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natecajnih
pogojev.



lzbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec Zagovornika ll (Sifra DM: 162) opravljal
v uradniskem nazivu visji svetovalec ll, z moznostjo napredovanja v naziv visji svetovalec l.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoloeen eas s polnim delovnim
easom. lzbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zagovornika nacela enakosti, Zelezna
cesta 16, 1000 Ljubljana.

Kandidat vlozi prijavo v pisni obliki na priloienem obrazcu >Prijava na DM 162 - svetovalec
Zagovornika ll(, ki jo poslje v zaprti ovojnici z oznaebo Eza javni natedai - svetovalec
Zagovornika ll, Sifra DM: 162(, na naslov: Zagovornrk naeela enakosti, Zelezna cesta 16,
1000 Ljubljana in sicer v roku 8 dni, po objavi tega javnega nateeaja na spletni strani Zavoda
RS za zaposlovanje in Zagovornika naeela enakosti. Za pisno obliko pruave se Steje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp@zagovornak-rs.si, pri eemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Ce je prijava poslana po posti, se Steje, da je pravodasna, Ce je oddana na posto priporodeno,
in sicer najkasneje zadnji dan roka za prUavo. Kandidati bodo o izbiri pisno obvesceni v 8 dneh
po kondanem izbirnem postopku.

Za dodatne informacije v zvezi z izvedbo postopka javnega nateeaja se lahko obrnete na ga
Majo Rangus, telefon: 01/ 473 55 36, elektronski naslov: EAi.A.lA!g.US@Zag.9y gsi.

Obvestilo o koneanem javnem nateddu bo objavljeno na spletni strani Zagovornika naaela
enakosti.

Opomba: Uporabljeni iztaz| zapisani v moski spolni slovnieni obliki, so uporablieni kot nevtElni

za Zenske in moske.
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