
Želiš postati del ekipe javnega zavoda z najdaljšo tradicijo

na področju radijske in televizijske dejavnosti?

Glavno poslanstvo RTV Slovenija je ustvarjanje vsebin, s katerimi se informira,

spodbuja in razvija ustvarjalnost, jezik, kulturo ter identiteto Slovenije in njenih prebivalcev.

NOVINAR SPECIALIST (m/ž)
V ekipo Radijskega programa za avtohtono madžarsko narodno skupnost Lendava, Regionalni center Maribor, vabimo

zanesljivega in predanega sodelavca.

Iščemo kandidata za prosto delovno mesto

(Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske).

spremno oz. motivacijsko pismo;

življenjepis (prosimo vas, da pri delovnih izkušnjah navedete, ali so te pridobljene iz rednega delovnega razmerja ali iz drugih oblik

dela, npr. študentsko, pogodbeno, prostovoljno …);

dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe;

V kolikor si se prepoznal v opisanem, te vabimo, da pošlješ prijavo, življenjepis, ter potrdilo o izobrazbi na zaposlitev@rtvslo.si ali

po navadni pošti: RTV Slovenija, Kadrovska služba, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana, s pripisom Novinar specialist.

Obravnavali bomo le popolne prijave, ki bodo oddane do 28. septembra 2020. 

Popolna prijava vsebuje:

V izbirni postopek bomo vključili samo prijave, ki bodo poslane v skladu z zgornjimi navodili.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas,  za čas nadomeščanja sodelavke na

materinskem in starševskem dopustu, z 1-mesečnim poskusnim delom.

končana univerzitetna izobrazba oziroma 2. bolonjska stopnja

izobrazbe (univerzitetni diplomirani novinar ali druga univerzitetna oz.

2. bolonjska stopnja izobrazbe)

preverjena usposobljenost za nastop pred kamero in/ali mikrofonom

tečaj za avdio in/ali video montažo

višja raven znanja madžarskega jezika

12 mesecev delovnih izkušenj s področja novinarstva in/ali

specialističnega poznavanja posameznega področja.

delo v edinstvenem okolju  ̶    medijski hiši z najdaljšo tradicijo na

področju radijske in televizijske dejavnosti

delo v timu strokovnjakov, ki je predan delu in zavezam do javnosti      

samostojno delo, ki omogoča razvoj, stalno izpopolnjevanje in

pridobivanje izkušenj    

skrb za zdravje zaposlenih v sklopu programov za promocijo zdravja

Pogoji za opravljanje dela:

Ponujamo:
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Delo se opravlja v neenakomernem delovnem času  (tudi ob vikendih, praznikih oz. po posebnem razporedu).



RTV Slovenija, upravljalec osebnih podatkov, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana, bo vaše osebne podatke obdeloval za namen izvedbe postopka
izbora zaposlovanja kot ukrep za sklenitev rednega delovnega razmerja z izbranim kandidatom. Osebne podatke bomo obdelovali do konca izvedbe
postopka in v skladu z zakoni, ki urejajo postopke dokazovanja izvedbe izbirnega postopka, in sicer: ime in priimek, elektronski naslov, naslov
prebivališča, podatki o zaposlitvi ter dokazilo o pridobljeni stopnji izobrazbe. Seznanili se bomo tudi z osebnimi podatki v motivacijskem pismu in
življenjepisu, ki nam jih kandidati posredujete ob prijavi na lastno željo. Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, izvajali
avtomatiziranega odločanja vključno z oblikovanjem profilov, prenašali v tretje države ali v mednarodno organizacijo.
 
RTV Slovenija varuje vaše osebne podatke in vam zagotavlja pravice v skladu z zakonodajo. Če menite, da obdelava osebnih podatkov krši vaše
pravice, se lahko obrnete na Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov RTV Slovenija: 01/475 44 66, vop@rtvslo.si ali/in pritožbo podate
Informacijskemu pooblaščencu: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si, 01/230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si. 
Politika varstva osebnih podatkov in zasebnosti na RTV SLO, ki opredeljuje načine uveljavljanja vaših pravic, je dostopna na spletni strani
www.rtvslo.si.

Varstvo osebnih podatkov

5 RAZLOGOV, DA POSTANEM RTV-JEVEC

Delo v edinstvenem

okolju - medijski hiši z

najdaljšo tradicijo v

Sloveniji.

Nudimo možnost

letovanj v naših

počitniških

kapacitetah.

Skrbimo za varnost in

zdravje zaposlenih ter

jih spodbujamo k

športno-kulturnemu

udejstvovanju.

Spodbujamo

zaposlene k

izobraževanju.

Razveseljujemo

zaposlene in njihove

otroke (darilni paket ob

rojstvu otrok, novoletna

obdarovanja otrok,

srečanje prvošolčkov

ipd.).


