
Moderna galerija, Windischerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 21/13 in nadaljnji) in 12. člena Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 45/94
in nadaljnji), objavlja javni razpis za prosto delovno mesto 

SAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC

Uporabljeni izrazi v javnem razpisu, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske. 

I. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:

a) Stopnja in smer izobrazbe: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba
(prejšnja), magistrska izobrazba (bolonjska) s področja humanistične ali družboslovne ali umetniške smeri

b) Zahtevana dodatna znanja in sposobnosti:
 znanje enega svetovnega jezika,
 znanje uporabe računalniške tehnologije,
 poznavanje in uporaba računalniških programov za dokumentiranje gradiva,  
 strokovni izpit za muzejskega sodelavca (oz. strokovni delavec mora opraviti strokovni izpit najkasneje v

dveh letih od sklenitve delovnega razmerja),
 organizacijske sposobnosti,
 samoiniciativnost,
 točnost, natančnost, organiziranost.

c) Kandidat mora v prijavi za razpis predložiti življenjepis in predstavitev svojih kompetenc na področjih upravljanja
spletnih strani, digitalnih arhivov, računalniških uporabniških vmesnikov in praks novomedijske umetnosti.   

II. Pogoji dela: 

Praviloma  delo  v  dopoldanskem  času,  občasno  neenakomerno  razporejeno  delo,  terensko  delo,  delo  na  več
lokacijah muzeja. Zaradi potrebe po nadomestni zaposlitvi se delovno razmerje se sklene za polni delovni čas 40 ur
tedensko za določen čas, in sicer od 13. 8. do 12. 9. 2022.

III. Rok za prijavo in obvestilo o izbiri:

Pisne prijave skupaj z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov: MODERNA GALERIJA,
Windischerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, s pripisom »za razpis -  SAMOSTOJNI STROKOVNI SVETOVALEC«. Razpis bo
odprt do 12. 8. 2022.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 30 dneh od poteka roka za prijavo na javni razpis. 

IV. Objava javnega razpisa

Ta javni razpis se objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletnih straneh Moderne galerije. 


