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Razpis | Koordinator programa POTA 

Katoliška mladina za program mladinskega misijonskega prostovoljstva POTA (v nadaljevanju 
POTA) razpisuje prosto delovno mesto za koordinatorja za izvedbo projektov POTA 2021, 
POTA 2022 in POTA 2023. V vsakem od teh obdobij traja priprava od januarja do junija, 
spremljanje izvedbe projekta je v času poletnih počitnic, čas evalvacije je v septembru in 
oktobru. Koordinator je vodja projekta; neposredno je odgovoren za delo spremljevalne ekipe, 
organizacijo usposabljanj za prostovoljce v pripravi na odhod v misijone. Koordinator o 
svojem delu poroča direktorju Katoliške mladine. 

Pogoji: 
a) Status študenta – delo preko napotnice študentskega servisa.  
b) Aktivno znanje angleškega jezika. Zaželeno je tudi znanje drugih jezikov. 
c) Izkušnje vodenja projektov so zaželene. 
d) Poznavanje socialnih omrežij je zaželeno. 
e) Kompetence:  

- učinkovita telefonska komunikacija in podajanje informacij, 
- strateško razmišljanje, 
- fleksibilnost, 
- reševanje konfliktov. 

 
Predvidene delovne obveznosti: 

- december do september, v letih 2020-2023. (180 ur/letno) 
 
Koordinatorstvo projekta obsega:  

- načrt projekta, 
- promocija, sprejemanje prijav, komunikacija s prostovoljci in gostitelji, 
- organizacija in vodenje usposabljanj, 
- evalvacija in izdelava poročila. 

 
Kandidatu omogočamo: 

- dogovor o študentskem delu z urno neto postavko 5,51 € 
- redno mesečno spremljanje v obdobju sodelovanja, 
- fleksibilen delovni čas, možnost dela v pisarni, 
- možnost izobraževanja ter 
- možnost duhovne in osebnostne rasti. 

 
 
Prijavi priloži motivacijsko pismo in svoj življenjepis ter oboje oddaj po elektronski pošti na 
naslov matevz@katoliskamladina.si. ROK ZA ODDAJO PRIJAVE je 11. november 2019. Na 
podlagi prispelih vlog bomo naredili prvi izbor ter izbrane kandidate povabili na razgovor, ki 
se bo zgodil po dogovoru. 

 

Matevž Mehle  
direktor 
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