Študentska organizacija Univerze v Ljubljani v skladu z določbami Statuta ŠOU v Ljubljani, Pravilnika o
strokovnih službah ŠOU v Ljubljani, sklepa Predsedstva ŠOU v Ljubljani z dne 22.1.2021 in ZDR-1 objavlja

razpis za prosto delovno mesto:
DIREKTORJA/DIREKTORICE ŠOU V LJUBLJANI
za obdobje 4 let.
I.
Kandidat ali kandidatka (v nadaljevanju: kandidat), ki se bo prijavil/-a na objavljen razpis za direktorja
ali direktorico Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: direktor), mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
•
ima pridobljeno izobrazbo univerzitetnega programa 1. bolonjske stopnje katerekoli smeri oz.
njemu enakovredno izobrazbo;
•
ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj na podobnem upravljalskem delovnem mestu;
•
je državljan/-ka Republike Slovenije;
•
ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja in ne sme biti s pravnomočno
odločbo ugotovljena njegova/njena odgovornost za storitev prekrška s področja gospodarskega
prava;
•
ima vizijo razvoja ŠOU v Ljubljani;
•
ima organizacijske sposobnosti, sposobnost vodenja skupine in timskega dela.
Kandidat ali kandidatka mora ob prijavi na razpis med drugim predložiti vizijo razvoja ŠOU v Ljubljani za
mandatno obdobje štirih let in življenjepis z opisi del in nalog, ki jih je doslej opravljal/-a.
Kandidati morajo k pisni vlogi predložiti listine kot dokazilo o izpolnjevanju razpisnih pogojev. Vsa dokazila
morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v tujih jezikih, je
potrebno priložiti uraden prevod.
Dokazila iz četrte alineje prejšnjega odstavka tega besedila ne smejo biti starejša od 30 dni.
Podana vloga šteje kot soglasje kandidata k imenovanju za direktorja ŠOU v Ljubljani.
II.
Mandat direktorja traja štiri leta in sicer od 1. 3. 2021 dalje.
Direktorja ŠOU v Ljubljani imenuje Študentski zbor ŠOU v Ljubljani na predlog Predsedstva ŠOU v
Ljubljani.
III.
Direktor ŠOU v Ljubljani je poslovodni organ in strokovni vodja ŠOU v Ljubljani; vodi in usklajuje delo
strokovnih služb.
Natančnejše pristojnosti in delo direktorja ŠOU v Ljubljani določata Statut ŠOU v Ljubljani in Pravilnik o
strokovnih službah ŠOU v Ljubljani, ki sta javno objavljena na spletni strani ŠOU v Ljubljani. Osnovna
mesečna bruto plača direktorja znaša 2-kratnik javno objavljene povprečne mesečne plače za pretekli
mesec.
IV.
Kandidati morajo oddati vlogo za prijavo na delovno mesto do vključno 1.2.2021 (velja poštni žig).
Vlogo je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Študentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, s pripisom Razpis direktor – ne odpiraj.
V.
V izbirni postopek se bodo uvrstile samo popolne in pravočasno prispele vloge kandidatov, ki bodo
izpolnjevali razpisne pogoje. Za nepopolno vlogo bo štela vloga brez priloženih zahtevanih dokazil ter vloga,
iz katere ne bo mogoče razbrati, ali kandidat/-ka izpolnjuje razpisne pogoje.
Izbirni postopek bo vodila s strani Predsedstva ŠOU v Ljubljani imenovana komisija. Komisija bo opravila
razgovore s kandidati ali kandidatkami, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje in pravočasno oddali popolne
vloge. O točnem času razgovora bodo kandidati obveščeni.
Glede vprašanj v zvezi z objavo razpisa se lahko kandidati obrnejo na info@sou-lj.si.
V 8 dneh po imenovanju direktorja bodo neizbrani kandidati prejeli obvestilo o izboru ter oddano vlogo na
naslov svojega stalnega prebivališča.
Predsedstvo ŠOU v Ljubljani

