Inštitut za slovensko kulturo RAZPISUJE selekcijo na osnovi naslovov in kolokvija za namestitev za določen čas
(individualna delovna pogodba za 6 mesecev z možnostjo podaljšanja) s skrajšanim delovnim urnikom
muzejskega/ih animatorja/ev s funkcijo muzejskega vodnika in tehnika za turistično sprejemanje.

Čl. 1
Ekonomski tretma
Predviden je ekonomski tretma po veljavni delovni pogodbi CCNL FEDERCULTURE.
Čl. 2
Rekviziti za vključitev v selekcijo
V selekcijski postopek so lahko vključeni tisti, ki imajo na dan zapadlosti roka za predstavitev prošnje za
vključitev naslednje rekvizite:
splošni rekviziti
1) kandidati morajo biti polnoletni;
2) kandidati ne smejo biti kazensko obsojeni ali podvrženi tekočim kazenskim postopkom;
3) kandidati morajo imeti dokončano višjo srednjo šolo (5-letno) ali univerzo.
Posebni rekviziti
1. obvladanje slovenskega jezika v ustni in pisni obliki in nediškega narečja;
2. poznavanje računalniških programov (Word, Excel, Internet in elektronska pošta;
3. obvladanje angleščine/nemščine;
4. veljavno vozniško dovoljenje kategorije B ali več;
5. poznavanje ozemlja v deželi Furlaniji Julijski Krajini, kjer živi slovenska manjšina, s posebnim ozirom na Benečijo,
Rezijo in Kanalsko dolino;
6. pripravljenost na fleksibilen delovni urnik (4 ure na dan od 15.00 do 19.00) in na prisotnost ob nedeljah in
praznikih in v večernih urah, če je to potrebno;
7. pripravljenost obiskovati jezikovne in izpopolnjevalne tečaje.
Delovne zadolžitve:
odpiranje SMO;
sprejemanje turistov in turistična promocija;
vzdrževanje spletnega mesta in strani fb;
sodelovanje z uradi ISK pri drugih dejavnostih.
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Čl. 3
Prošnja za vključitev In rok predstavitve
Interesenti za vključitev v selekcijo morajo predstaviti ustrezno prošnjo z lastnoročnim podpisom prosilca,
sestavljeno po priloženem vzorcu (priloga A).
Prošnja za vključitev v selekcijo mora biti dejansko predložena najkasneje do 19. julija 2016 Inštitutu za
slovensko kulturo na naslednje načine;
neposredna vročitev v uradih Inštituta, ki so odprti za javnost ob ponedeljkih do petka od 8.00 do
12.00;
 po pošti (pri čemer poštni žig z datumom oddaje pošiljke ne bo nikakor upoštevan kot rok
predstavitve);
 z elektronsko pošto na naslov: isk.benecija@pec.mismotu.it
Inštitut si ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne poštne zamude in/ali napake kakor tudi ne za
izgubo sporočil, ki bi izhajala in netočnih podatkov ali naknadnih sprememb v naslovu prosilca oziroma bi
izhajala iz dejanj tretjih oseb, naključja ali višje sile.
Prošnji mora prosilec obvezno priložiti:
podroben kurikulum izobraževanja in poklicnih izkustev, kjer morajo biti jasno precizirani študijski naslovi
(splošnih navedb se ne bo upoštevalo pri točkovanju), sodelovanja s slovenskimi društvi v Videnski pokrajini,
poklicna izkustva z navedbo časa in zadolžitev ter izobraževalna izkustva zadnjega petletja;
kopijo veljavnega osebnega dokumenta.
N.B. KOLOKVIJ ZA SELEKCIJO BODO KONCA JULIJA NA SEDEŽU SMO V ŠPIETRU.

Čl. 4
Potek selekcije
Selekcijo bo opravila ocenjevalna komisija, ki jo bo imenoval Upravni odbor Inštituta za slovensko kulturo.
Kandidati, ki bodo predstavili razpisu ustrezno prošnjo, bodo ocenjeni glede na predloženo dokumentacijo
in potek individualnega kolokvija.
Kriteriji za točkovanje so naslednji:
KURIKULUM do največ 10 točk in sicer:
Študijski naslov:
višja srednja šola (matura): 1 točka.
Nespecifična univerzitetna diploma: 2 točki
Dejavnosti v okviru slovenskih organizacij: do največ 3 točke
Poklicna izkustva v sektorjih, ki so vezani na predlagano zadolžitev: do največ 3 točki
Dodatno izobraževanje: do največ 2 točki
KOLOKVIJ do največ 20 točk
V okviru kolokvija se bodo preverjale tudi kandidatove jezikovne kompetence.

Čl. 5
Način sporočanja v zvezi s selekcijo
Vsa morebitna nadaljnja obvestila v zvezi s selekcijo bodo objavljena izkljuČno na spletnerm mestu Inštituta
za slovensko kulturo www.mismotu.it
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Čl. 6
Namestitev zmagovalca
Kandidat, ki bo iz selekcije izšel kot zmagovalec, bo poskusno nameščen za čas, ki ga predvideva pogodba, v
kategoriji C, ekonomska pozicija C1, kot muzejski animator s funkcijo muzejskega vodnika in tehnik
turističnega sprejemanja.
V primeru, da kandidat ne uspešno opravi preizkusne dobe, se pogodba prekliče.
V primeru, da se spremenijo razmere, ki narekujejo sklenitev pogodbe, bo slednja lahko prilagojena glede
ekonomskega tretmana, trajanja ali drugih določil ali celo preklicana s sklepom Inštituta.

Čl. 7
Obravnava osebnih podatkov
V smislu Čl.13, 1. odstavka Zakonodajnega odloka št. 196/2003 (Kodeks o varovanju osebnih podatkov) bodo
osebni podatki, ki jih bodo kandidati navedli v prošnji za vključitev v selekcijo, hranjeni na operativnem sedežu
Inštituta za slovensko kulturo in obravnavani v zvezi s selekcijo in upravljanjem morebitnega delovnega
razmerja. Omenjeni podatki se bodo obravnavali ročno in informatsko na način, ki zagotavlja varnost in
rezerviranost podatkov. Odgovorna za varnost podatkov je Marina Cernetig.
Posredovanje osebnih podatkov je potrebno za preverjanje rekvizitov.
Kandidat ima pravice, ki izhajajo iz 7. Člena Z.O. št.196/2006, med katerimi so pravica do vpogleda v
podatke, ki ga zadevajo, in nekatere komplementarne pravice, kot je pravica do popravkov, posodobitve,
dopolnila ali izbrisa nepravilnih, nepopolnih ali v nasprotju z zakonom zbranih podatkov, ter pravica, da iz
legitimnih razlogov nasprotuje obravnavi podatkov.

Čl. 8
Končna sporočila
Inštitut za slovensko kulturo ima pravico, da po potrebi obnovi, podaljša, popravi, dopolni ali prekliče
pričujoči razpis.
Z odzivom na razpis kandidat izrecno in brezpogojno sprejema vsa v razpis vključena določila.

