RAZPIS ZA MESTO V PREDSEDSTVU DRUŠTVA ELSA
v študijskem letu 2022/23
Dragi člani, drage članice,

društvo ELSA Ljubljana svojim članom ponuja priložnost aktivnega sodelovanja pri organizaciji,
delovanju in izvedbi aktivnosti društva. Z vašim prispevkom svežih idej, mnenj in predlogov lahko
skupaj izboljšamo in povečamo nabor dejavnosti, s čimer tudi krepimo ugled društva, prav tako pa
razširjamo ozaveščenost in zanimanje za društvo ELSA po celi Evropi (več o našem lokalnem društvu
ELSA si lahko preberete na sledeči povezavi: https://www.elsa-ljubljana.si ).
V skladu s statutom društva objavljamo letni razpis za mesto v predsedstvu društva ELSA Ljubljana
za študijsko leto 2022/23, izvolitev kandidatov na prijavljena mesta pa bo potekala na volilni
skupščini, ki bo razpisana v kratkem.

Predsedstvo društva ELSA Ljubljana razpisuje položaje za:
1. podpredsednika za karierni razvoj (STEP) in
2. podpredsednika za seminarje in konference.

V skladu z 21. členom statuta društva predsedstvo opravlja vse tekoče naloge za doseganje namena
društva, s tem pa prevzema odgovorno vlogo za konsistentno in kvalitetno delovanje društva. Med
drugim delo predsedstva vključuje predvsem aktivno in kreativno sodelovanje med člani predsedstva
ter predpostavlja posvečanje svoje energije, časa in truda napredku društva ELSA Ljubljana. Za
podrobnejši vpogled v dosedanje delo društva vas vabimo, da si ogledate našo spletno stran:
http://elsa-ljubljana.si/ .
Prijave oziroma kandidature (glej zahteve posameznega področja) sprejemamo na elektronskem
naslovu ljubljana@si.elsa.org do nedelje, 28. avgusta, do 23.59. Prepozne in nepopolne prijave bodo
zavržene.
Po preteku roka za oddajo kandidatur za posamezno mesto bodo iz nabora prijav izbrane primerno
izpolnjene kandidature. Na naknadni skupščini bodo potekale volitve v odbor, na katerih bodo izbrani
posamezniki skupščini na kratko opisali svojo vizijo, ki so jo opisali že v svojih prijavah ter se tako
predstavili tudi celotni skupščini.
Vaši prijavi za kandidaturo na položaj, ki naj bo v PDF obliki, priložite:
-

življenjepis,
potrdilo o članstvu ali bančni izpisek, ki potrjuje nakazilo članarine društvu in
motivacijsko pismo.
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Navodila in zahteve za kandidature za posamezna mesta v odboru društva:
1. Podpredsednik za karierni razvoj (STEP):
V svojem motivacijskem pismu obrazložite, zakaj ste primerni za omenjeno funkcijo, ali ste se morda
že udeležili kakšne prakse v preteklosti ter morebitne druge ideje, katere bi po vašem mnenju lahko
implementirali na področju kariernega razvoja.
2. Podpredsednik za seminarje in konference:
V svojem motivacijskem pismu na kratko opišite svojo vizijo pri delovanju na tem področju: zakaj
ste ravno vi primerni za funkcijo podpredsednika za seminarje in konference, vaše predstave o delu
znotraj omenjene funkcije, izkušnje z organizacijo raznih dogodkov in/ali predavanj, ideje za bodoče
aktivnosti in dolgoročne cilje za razvoj tega področja v društvu ter kaj vas je motiviralo k
aktivnejšemu delovanju znotraj našega društva.

Za vsa dodatna pojasnila in nasvete smo vam na voljo na:
-

elektronskem naslovu: ljubljana@si.elsa.org
FB strani: https://www.facebook.com/elsa.ljubljana/
IG strani: https://www.instagram.com/elsa_ljubljana/
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