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Razpis | Vodja komunikacije z javnostmi in projektov 

Katoliška mladina razpisuje prosto delovno mesto za področje vodenja komunikacije z 
javnostmi in za vodenje projekta Stična mladih. Vodja komunikacije z javnostmi in 
projektov skrbi za javno podobo Katoliške mladine, vodi komunikacijo z mediji, skrbi za 
medije Katoliške mladine in koordinira projekt Stična mladih. Vodja o svojem delu 
poroča direktorju Katoliške mladine. 

Pogoji: 
a) vsaj 2-letne izkušnje z vodenjem projektov 
b) sposobnost samostojnega in timskega dela 
c) sposobnost vodenja 
d) dobro poznavanje socialnih omrežij ter motivacija za nenehno učenje in 

spremljanje trendov na tem področju 
e) dobre komunikacijske sposobnosti 
f) aktivno znanje angleškega jezika (zaželjeno je tudi znanje drugih jezikov) 
g) odgovoren odnos do dela 
h) fleksibilnost in zmožnost hitrega reševanja konfliktov 

 

Predvidene delovne obveznosti: 
- 8-urni delavnik – delavnik je fleksibilen, še posebej v času bližnje priprave na 

Stično mladih vključuje tudi delovne obveznosti med vikendi. 
 

Delovno mesto obsega:  
- skrb za zunanjo podobo Katoliške mladine 
- skrb za komunikacijsko strategijo in za njeno upoštevanje pri projektih in 

programih 
- stiki z javnostmi, predvsem z mediji 
- koordinacija sodelavcev in prostovoljcev na področju oblikovanja in medijev 
- skrb za objave na spletnih medijih 
- oglaševanje projektov, programov in artiklov 
- skrb za foto in video produkcijo 
- koordinacija projektnega tima Stične mladih 

 
Kandidatu omogočamo: 

- pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas za obdobje 24 mesecev, 
- redno spremljanje v obdobju sodelovanja, 
- fleksibilen delovni čas, 
- 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 19. januar 2021. 
Na podlagi prispelih vlog bomo naredili prvi izbor ter izbrane kandidate povabili na 
razgovor, ki se bo zgodil po dogovoru. 
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direktor 
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