Medvode, 17. 3. 2020

Badmintonska zveza Slovenije objavlja razpis za 3 delovna mesta in sicer sekretarja
BZS, direktorja reprezentance in PR managerja. Rok za prijave je 15. 4. 2020, prijave
se oddajo na elektronski naslov: info@badminton-zveza.si in tadej.seme@gmail.com Z
izbranimi kandidati bodo sklenjene podjemne pogodbe za obdobje od 1. 5. 2020 do
zaključka mandata predsednika (predvidoma maj 2022).

Delovno mesto: sekretar BZS
Opis delovnih nalog:
1. izpolnjevanje nalog, ki jih nalaga UO BZS oziroma predsednik ali podpredsednik BZS;
2. redno urejanje korespondence (elektronska sporočila, poštni predal);
3. priprava gradiva za seje UO in skupščine BZS;
4. vodenje zapisov sej UO in skupščine BZS;
5. urejanje in redno vzdrževanje baze podatkov BZS (člani zveze, registrirani
tekmovalke/ci, sodnice/ki, …) in izdajanje potrdil članom BZS;
6. skrb za GDPR izjave in pravilne vpise v register;
7. urejanje, arhiviranje in vzdrževanje vseh zapisov, pravilnikov in dokumentov;
8. posredovanje razpisov članom zveze za tekmovanja, tekoče informacije in drugo
korespondenco;
9. sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Fundacijo za šport ter
Olimpijskim komitejem Slovenije;
10. tekoče plačevanje in izdajanje računov;
11. skrb za finance BZS;
12. priprava prijav in oddaja prijav na razpise Fundacije za šport, MIZŠ in OKS;
13. sodelovanje s predstavniki medijev;
14. sodelovanje in komunikacija z Evropsko badmintonsko zvezo (BE) in Svetovno
badmintonsko zvezo (BWF);
15. opravljanje drugih nalog v dogovoru s predsednikom ali podpredsednikom BZS;
16. opravljanje drugih nalog, kot jih določa Statut BZS ali drugi notranji akti BZS.

Mesečni honorar: 500,00€ bruto

Delovno mesto: direktor reprezentanc BZS
Opis delovnih nalog:
1. Priprava dopisov in razpisov za reprezentance
2. Organizacija tekmovanj
3. Sestanki s BZS in klubskimi trenerji ter tekmovalci
4. Promocija slovenskega badmintona in pridobivanje lastnih sredstev
Mesečni honorar: 400,00€ bruto + 20% dodatka od pridobljenih sredstev iz privatnega
sektorja
Delovno mesto: PR manager
Opis delovnih nalog:
1. Urejanje spletne strani, pisanje in objava člankov, objava razpisov
2. Urejanje in oblikovanje vseh socialnih medijev
3. Promocija slovenskega badmintona in pridobivanje lastnih sredstev
Mesečni honorar: 250,00€ bruto + 20% dodatka od pridobljenih sredstev iz privatnega
sektorja

mag. Tadej Šeme
predsednik Badmintonske zveze Slovenije

