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INTEGRITETA - TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENIA 
išče: 

 

PROJEKTNI ASISTENT 

 
Društvo Integriteta je del največje mednarodne organizacije za boj proti korupciji Transparency 

International, ki deluje v več kot 100 državah po svetu. Društvo ima vizijo, da vzpostavi razmere, v 

katerih so vlada, politika, gospodarstvo, civilna družba in življenje ljudi prosti korupcije. Svoj namen 

in cilje delovanja uresničuje z razvojem in izvajanjem preventivnih programov za ozaveščanje javnosti 

o potrebah razvoja visoke ravni integritete v družbi, s preprečevanjem korupcije, krepitvijo 

preglednosti in učinkovitosti javnega ter zasebnega sektorja in podobno. Pri uresničevanju ciljev 

društvo sodeluje pri domačih in mednarodnih projektih, opravlja raziskovalno delo ter izdaja 

publikacije s področja svojega delovanja.  

 

Za potrebe izvajanja projektnega dela Društva Integriteta- Transparency International Slovenia 

razpisujemo delovno mesto: projektni asistent (M/Ž) za 75 % čas, za določen čas 18 mesecev. 

Možnost nadaljnje zaposlitve. 

 

Splošni pogoji: 

Za delo bo imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih s Statutom, internimi in 

mednarodnimi pravilniki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 Univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma visokošolska 

strokovna izobrazba z magisterijem (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri. 

 Vsaj 1 leto delovnih izkušenj s projektnim delom. 

 Poznavanje področja preprečevanja korupcije, integritete in transparentnega delovanja.  

 Aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika. 

 Znanje orodij MS Office, poznavanje IT in baz. 

 Zaželeno poznavanje CRM baze. 

 Komunikacijske, strokovne in organizacijske sposobnosti. 

 Natančnost, dinamičnost, odzivnost, vztrajnost, vestnost, motiviranost. 

 Izpit B-kategorije 

 

Naloge: 

 Organiziranje dogodkov 

 Administrativna dela  

 Priprava in delo na projektih tudi v mednarodnem okolju in priprava poročil  

 Pomoč pri raziskovalnih dejavnostih 

 Druge naloge na primerljivi stopnji zahtevnosti po odredbi projektnega vodje 

  

Delo zagotavlja: 

 Pridobitev delovnih izkušenj in znanj v stroki. 

 Dinamično in fleksibilno delo. 

 Delo v največji mednarodni organizaciji za boj proti korupciji. 

 Možnost razvoja kariere v mednarodnem okolju ali v Društvu Integriteta- Transparency 

International Slovenia. 

 Mednarodne reference.  

 Sodelovanje s strokovnjaki. 

 Ustvarjanje dobre mreže in poznanstev. 

 

 

http://www.transparency.org/
http://www.transparency.org/
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Kandidat naj priloži:  

 Življenjepis v Europassu 

 Pisno vlogo 

 Potrdilo o nekaznovanosti za posamezna kazniva dejanja1 

 

 

Prijavo do vključno 23. 5. 2014 pošljite prek elektronskega naslova na info@integriteta.si ali preko 

pošte: Društvo Integriteta, Dunajska 160, 1000 Ljubljana.  

 

Prijave, ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog bodo zavržene. 
 

Z izbranimi kandidati bomo opravili pogovore v mesecu maju 2014. Delo poteka v pisarni Društva 

Integriteta- Transparency International Slovenia, na terenu in v tujini. Več o naših aktivnostih 

preberite na www.integriteta.si.  

 

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 

ženske in moške. 

 

                                                 
1 Taksativno našteta kazniva dejanja za katere naj bo izdano potrdilo o nekaznovanosti je dostopno na 

http://www.integriteta.si/potrdilo-o-nekaznovanosti 
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