Digitalna transformacija vasi v Alpskem prostoru
Sodelavec na projektu (m/ž)
Iščemo sodelavca ali sodelavko za delo na evropskem
projektu »Pametna digitalna transformacija vasi v
Alpskem prostoru (SmartVillages). Projekt je sofinanciran s
strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (European
Regional Development Fund) preko programa Interreg Alpine
Space.
Gre za izjemno zanimiv triletni projekt, ki prinaša veliko
priložnosti za reševanje realnih izzivov prebivalcev in ostalih
deležnikov ter delo na konkretnih rešitvah, ki bodo
uporabljene v gorskih skupnostih v Alpski regiji
(http://ltfe.org/portfolio/smart-villages/).
V Laboratoriju za telekomunikacije na Fakulteti za
Elektrotehniko UL se ukvarjamo s številnimi projekti iz
področja Interneta stvari, telemedicine in e-zdravja,
aktivnega življenja, IKT storitev in produktov za pametna
okolja – stavbe, mesta in vasi, ustvarjalnih laboratorijev ter
odprtega inoviranja. Velik poudarek namenjamo digitalni
transformaciji in projekt SmartVillages je le ena od aktivnosti
na tem področju. Zato iščemo kandidate, ki si želijo
dolgoročnega sodelovanja, ki bo trajalo tudi po zaključku
projekta SmartVillages.

Vaše odgovornosti bodo:
• Skrb za izvajanje projekta v skladu z razpisnimi pravili
• Sodelovanje z regionalnimi deležniki (občine, lokalna
skupnost, podjetja) in podjetjem, kjer delajo tehnične rešitve
za podporo pametnim skupnostim
• Sodelovanje pri pisanju mesečnih in zaključnih projektnih
poročil v skladu z razpisnimi določili ter v sodelovanju z
vodjo projekta in raziskovalno-računovodskim oddelkom
• Sodelovanje pri pisanju projektnih izsledkov in priporočil
• Sodelovanje pri pripravi projektnih prijav za nove projekte
s podobno tematiko

Naša pričakovanja:
Delovno mesto zahteva odgovorno, zanesljivo in natančno
osebo, ki se je pripravljena poglobiti v temo in cilje projekta
ter si želi dosegati kakovostne rezultate v okviru
dogovorjenih standardov, rokov in razpisnih pravil. Sodelovali
boste z ostalimi člani projektne ekipe in vodjo projekta, ter s
številnimi domačimi in tujimi projektnimi partnerji, vseeno pa
delovne naloge predvidevajo, da ste pri svojem delu
avtonomni in samostojni. Dobro se boste počutili, če vas
veselijo raznolike aktivnosti v dinamičnem delovnem okolju,
ste proaktivni in usmerjeni k iskanju rešitev.
Znanja in izkušnje:
• Dobre pisne sposobnosti v slovenskem in angleškem
jeziku
• Afiniteta do področja informacijsko komunikacijskih
tehnologij in vsaj konceptualno poznavanje Interneta stvari,
Big Data, Digitalizacije, Inoviranja
• Razumevanje tehnike in zmožnost razmisleka o apliciranju
tehničnih rešitev v realna okolja
• Poznavanje razpisnih mehanizmov oz. če imate konkretne
izkušnje pri izvajanju ali vodenju evropskih projektov
(H2020, Interreg, Erasmus+ ), je prednost.
• Vsaj VII. stopnja izobrazbe je prednost.
Druge zahteve:
• sposobnost timskega dela - sodelovali boste v
interdisciplinarnem timu, z različnimi partnerji iz industrije,
vladnih institucij, civilnih iniciativ in drugih razvojno
raziskovalnih institucij
• ste zanesljivi in natančni
• se dobro počutite v multikulturnem okolju (sodelovanje v
mednarodnih projektih)
• ste pripravljeni potovati po Sloveniji in EU
Ponujamo vam:
• Delo v prijetnem, mladem in interdisciplinarnem kolektivu
• Odgovorno in zanimivo delo z veliko možnosti, da
prispevate k razvoju in preobrazbi različnih skupnosti v
smeri digitalizacije
• Dinamično delovno okolje z veliko priložnosti za potovanja
znotraj EU
• Možnost pridobivanja novih znanj ter možnost stalnega
osebnega in strokovnega razvoja
• Sklenitev delovnega razmerja za določen čas, s
poizkusnim obdobjem 6 mesecev. Možnost dolgoročnega
sodelovanja, tudi po zaključku projekta SmartVillages.

Vse, ki vas omenjene teme zanimajo in želite prispevati k razvoju v smeri digitalizacije, vas vljudno vabimo, da nam do 20.5.2018
pišete na delo@ltfe.org in nam sporočite, zakaj naj izberemo ravno vas. Življenjepisu priložite kratek opis, kako vi razumete
koncept pametnih vasi (v angleškem jeziku, do 1000 znakov) ter en izdelek, ki ste ga sami naredili v preteklosti in ste nanj ponosni
(poročilo, članek ...) (po možnosti v angleškem jeziku).

Ljubljana, 4. 5. 2018

