Šifra proračunskega uporabnika: 36730
Naziv: JAVNI ZAVOD TURIZEM IN KULTURA RADOVLJICA


IDENTIFIKACIJSKI PODATKI DELOVNEGA MESTA
ŠIFRA DM
G016004
IME DM
OBLIKOVALEC MULTIMEDIJE
OPIS DELOVNEGA MESTA
OPIS DEL IN NALOG
	skrb za delovanje in izvedba vseh del za zagotovitev delovanja omrežij, aplikacij, ter vseh računalniških in informacijskih sistemov ter naprav v zavodu,

vodenje in priprava različnih evidenc,
podpora ter pomoč uporabnikom in sodelavcem v zvezi z informacijskimi sistemi in napravami,
skrb za izvajanje medijske in multimedijske produkcije,
organizacija in izvedba različnih, zlasti multimedijskih projektov zavoda,
podpora in pomoč drugim zaposlenim v zavodu pri izdelavi, oblikovanju in distribuciji multimedijskih vsebin,
obdelava filmov, fotografij in drugih multimedijskih vsebin,
izvedba vseh opravil, potrebnih za predvajanje filmov, vključno s pripravo filmov za projekcijo, presnemavanje filmov in projekcija filmov,
podpora in sodelovanje pri izvedbi festivalov, dogodkov in prireditev ter zagotavljanje delovanja informacijskih sistemov,
optimizacija spletnih strani,
skrb za ažurnost in atraktivnost multimedijskih vsebin na spletni strani ter ostalih medijih zavoda,
urejanje in spreminjanje fotografij na spletni strani ter ostalih medijih zavoda,
spremljanje statistike in analiz obiskanosti spletnih mest ter drugih družbenih omrežij,
skrb za bazo fotografij zavoda (priprava in obdelava za splet, tisk,...),
izdelava in oblikovanje različnih promocijskih vsebin,
usklajevanje dela zunanjih tehničnih sodelavcev za zvok, luč, AV- tehniko in scensko tehniko,
priprava programa tehničnih investicij in izboljšav ter zagotavljanje njihove izvedbe,
pregledovanje opreme in naprav,
nabava nove opreme in organizacija popravil ter servisov,
opravljanje vzdrževalnih del,
odgovornost za skladišče in tehnično opremo,
priprava in izvedba scenske osvetljave, ozvočenja in projekcij,
priprava različnih tehničnih naprav,
sodelovanje z zunanjimi tehničnimi sodelavci pri pripravi in izvedbi prireditev,
druga podporna in tehnična opravila, potrebna za opravljanje dejavnosti zavoda,
druga dela po nalogu direktorja.
DOLŽINA IN RAZPORED DELOVNEGA ČASA
 Polni (8 ur dnevno), občasno delo v neenakomerno razporejenem delovnem času 
POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA
ZAHTEVANA IZOBRAZBA
	Višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba - 16101

Višješolska izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja) - 16102
DELOVNE IZKUŠNJE
1 leto
OSTALI POGOJI ZA ZASEDBO DM
	Znanje slovenskega jezika (raven C1)

Poznavanje dela z računalnikom (Excel, Word, ..)
Izkušnje in poznavanje dela in trženja s pomočjo multimedije
DODATNA FUNKCIONALNA ZNANJA
	Vozniški izpit B kategorije

Usposobljenost za samostojno organiziranje in vodenje pisarniškega poslovanja 
poznavanje delovanja svetlobne, zvočne in scenske tehnike
OSTALO
Poskusno delo – 5 mesecev



