
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), javni raziskovalni zavod, katerega osnovna dejavnost so raziskave 
na področju biologije in sorodnih naravoslovnih ved.  Aktivni smo na področjih kot je varovanje okolja, 
podnebne spremembe, ekološke in biotehnološke raziskave.  
NIB je projektno organiziran in v Projektni pisarni raziskovalcem nudimo podporo za uspešno 
sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih. 
 
Ste dinamični in imate radi nove izzive? 

Bi vas veselilo delo s fleksibilnim delovnim časom v stimulativnem mednarodnem delovnem 

okolju z možnostjo strokovnega in osebnega razvoja? 

Radi delate v prijetni ekipi in prispevate svoj košček sestavljanke k odličnemu poslovanju 

družbeno odgovornega podjetja, ki ceni sodelavce in skrbi za njihov osebni razvoj? 

 
Če ste na vprašanja odgovorili z »DA«, vas vabimo, da se prijavite na delovno mesto 
 

Samostojni strokovni sodelavec za organizacijo in poslovanje (m/ž)  
za delo v Projektni pisarni 

 
Nudimo vam: 

– Zaposlitev s polnim delovnim časom do 30.06.2026 in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas 
– Delo v dinamičnem okolju, sodelovanje z različnimi timi ter izmenjavo znanj in izkušenj 
– Možnost strokovnega izpopolnjevanja in osebnega razvoja 
– Fleksibilen delovni čas z možnostjo občasnega dela od doma 
– Delo v prijetnem kolektivu, ki je vpet v mednarodno okolje 
– Stimulativno delovno okolje in skrb za zdravje na delovnem mestu 

 
Odgovorni boste za: 

– Spremljanje domačih in mednarodnih razpisov in informiranje raziskovalcev 
– Podporo raziskovalcem pri pripravi prijav projektov na razpise 
– Samostojno spremljanje, vodenje in koordinacijo projektov  
– Upravljanje z evidencami in pripravo poročil in analiz o izvajanju projektov na NIB  
– Podporo pri vzpostavitvi sistema za več-projektno spremljanje in vodenje  
– Organizacijo dogodkov ter usposabljanj za krepitev kompetenc raziskovalcev  
– Podporo raziskovalcem pri vzpostavljanju mednarodnih partnerstev 

 
Pričakujemo: 

– Vsaj VII/2. stopnjo izobrazbe  
– Vsaj 5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih 
– Odlično znanje angleškega jezika 
– Razumevanje finančnega poslovanja  
– Odlično obvladovanje računalniških orodij MS Office, predvsem Excel 
– Zaželeno je poznavanje orodij za več-projektno spremljanje in vodenje (npr. 4PM) 

 
Zaželene lastnosti: 

– Odgovornost, natančnost in samoiniciativen ter proaktiven odnos do dela 
– Dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti 
– Veselje in občutek za delo z ljudmi 
– Sposobnost timskega dela in hitrega prilagajanja spremembam 

 
Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in 
Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja v skladu z načrtom v okviru razvojnega 
področja pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente RRI – Raziskave, razvoj in inovacije (C3 
K1), za ukrep Delovanje in upravljanje RRI sistema projekt Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih 
raziskovalnih organizacijah. 
 
Prijave z motivacijskim pismom in življenjepisom pričakujemo do 6.4.2023 na naslov 
kadrovska.sluzba@nib.si.  
 


