Založba Rokus Klett, članica mednarodne skupine Klett,
vodilni slovenski izobraževalni založnik in pomemben partner
v evropskem šolskem založništvu, vabi v svoj kolektiv
učitelja/učiteljico razrednega pouka. Ustrezen kandidat bo zasedel
delovno mesto urednika/urednice za elektronska/digitalna gradiva
za prvo triletje osnovne šole.
Od kandidatov pričakujemo:

• pridobljeno izobrazbo učitelja/učiteljice razrednega pouka: končan univerzitetni študijski
program razrednega pouka ali magistrski študijski program druge stopnje – poučevanje
(smer poučevanje na razredni stopnji) ali razredni pouk
• najmanj 5-letne delovne izkušnje s poučevanjem v prvem triletju osnovne šole
• poznavanje domačega in svetovnega trga elektronskih šolskih gradiv za prvo triletje
• samostojno kreiranje interaktivnih gradiv za prvo triletje
• samostojno vodenje ekipe sodelavcev pri projektu
• visoko stopnjo natančnosti, organiziranosti in zanesljivosti pri delu
• izkušnje z uporabo spletnih aplikacij za urejanje vsebin
• odlično računalniško pismenost – poznavanje orodij MS Office, predvsem Excela in
drugih računalniških aplikacij
• poznavanje dela z osnovnimi formati medijskih datotek (png, jpg, mp3, mp4)
• poznavanje dela s programom Adobe Photoshop
• aktivno znanje angleškega in srbskega ali hrvaškega jezika
• odgovornost za kakovost opravljenega dela
• samoiniciativnost in proaktivnost ter sodelovanje s sodelavci
• komunikativnost, jasno pisno izražanje in dokumentiranje
• željo po pridobivanju novih znanj s področja elektronskih šolskih gradiv

Vaše delo bo obsegalo:
•
•
•
•
•
•

 ripravo, organizacijo in vodenje izobraževalnega portala za prvo triletje
p
pripravo koncepta elektronskih gradiv
pisanje scenarijev za elektronske vsebine
izbiro sodelavcev ter urejanje šolskih in drugih gradiv do elektronske objave
spremljanje in analiziranje domačega in svetovnega trga šolskih in drugih elektronskih gradiv
poznavanje, spremljanje in analiziranje šolskega sistema v prvem triletju

Kaj ponujamo:
•
•
•
•
•
•
•
•

zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom
zaposlitev za polni delovni čas
delo v dinamičnem in inovativnem okolju
zaposlitev v stabilnem in stalno rastočem podjetju
možnost izobraževanja in strokovnega usposabljanja
enoizmensko delo, prilagodljiv urnik dela med 7. in 17. uro
takojšen začetek dela (oziroma po dogovoru)
pri izboru kandidatov bomo upoštevali izpolnjevanje razpisanih pogojev in mnenje, ustvarjeno
na podlagi opravljenega razgovora

Kandidate, ki izpolnjujete razpisane pogoje in iščete nov izziv, vabimo, da svojo prijavo
z življenjepisom do 10. maja 2019 pošljete na elektronski naslov zaposlitve@rokus-klett.si.

