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Zadeva: razpis za novo delovno mesto LASIM - vodja projektov 

 
Naloge in odgovornosti: 
1. Poznavanje in pregled/spremljanje nacionalnih ARRS projektnih razpisov/pozivov, poznavanje pravil 

(Slovenska strategija S4 in S5), projektnih prijavnih obrazcev (vsebinski, finančni del). 
2. Poznavanje in pregled/spremljanje mednarodnih evropskih razpisov, direktiv (Horizont Evropa – 

Horizon Europe, Evropski Zeleni dogovor – European Green Deal, Evropske Tovarne prihodnosti – 
European Factories of the Future EFFRA), poznavanje EU dokumentacije, EU pravilnikov, EC 
platforme za prijavo projektov. 

3. Priprava projektnih prijav (nacionalni, mednarodni), priprava projektnih pogodb (GA – Grant 
Agreement), konzorcijskih pogodb (CA – Consortium Agreement) in vodenje pri pripravi projektne 
vsebine v sodelovanju z ekipo UL FS LASIM, UL kot sodelujoči partner, UL kot koordinator projekta . 

4. Vodenje in koordinacija EU projektov, vodenje in koordinacija delovnih sklopov. 
5. Komuniciranje in sodelovanje s projektnimi partnerji, sodelovanje med delovnimi skupinami pri 

pripravi in izvedbi projektov. 
6. Pomoč pri nalogah administrativne narave, diseminacija, razširjanje, promocija projektnih aktivnosti 

(sodelovanje s projektno/raziskovalno pisarno UL FS, sodelovanje s pisarno za gospodarske zadeve 
in komuniciranje UL FS, priprava promocijskega materiala za socialna omrežja FS in drugo).  

7. Organizacija sestankov, priprava zapisnikov sestankov, priprava materiala, dokumentov, priprava 
predlog poročil, pregled in zaključevanje poročil pri poročanju. 

8. Skrb za gradivo in material na projektnih platformah (MS Teams, Share point). 
 
Nudimo: 
1. zaposlitev za določen/nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom 
2. zaposlitev za polni delovni čas 
3. usposabljanje in uvajanje za novo zaposlene 
4. zaposlitev v urejenem in kreativnem delovnem okolju 
5. možnost za osebni in karierni razvoj. 

 
Zahteve: 
1. Izobrazba: zaključena II. stopnja študija ali vsaj univerzitetna oziroma visokošolska strokovna 

stopnja s področja Ekonomije, managementa ali organizacijskih ved. 
2. Poznavanje orodij: nujno znanje uporabe osnovnih računalniških orodij (Office orodja, ZOOM, 

Teams, Spletne strani – Wordpress (HTML). 
 
Predznanja in Delovne izkušnje: 
Zaželene kompetence s področja vodenja projektov. 
Zaželene so delovne izkušnje s področja vodenja in koordiniranja EU projektov, delovnih sklopov ter 
drugih mednarodnih projektov.  
 
Zainteresirane naprošamo, da nas kontaktirate na: Marko Šimic, marko.simic@fs.uni-lj.si  

mailto:niko.herakovic@fs.uni-lj.si
mailto:marko.simic@fs.uni-lj.si

