
 
 
Razpis za delo preko študentskega servisa 
 
Zveza EUTOPIA je učna in raziskovalna skupnost šestih evropskih univerz nove generacije, ki je bila 
uspešna s prijavo projekta Evropske univerze v okviru programa Erasmus+. Zvezo sestavljajo Vrije 
Universiteit Brussel in CY Cergy Paris Université, Univerza v Göteborgu, Univerza Pompeu Fabra v 
Barceloni ter Univerza v Warwicku, vodilna partnerica pa je Univerza v Ljubljani. Namen zveze 
EUTOPIA je spodbuditi mobilnost študentov in akademikov ter drugega univerzitetnega osebja z 
novimi načini skupnega poučevanja in učenja ter čezmejnega sodelovanja.  
 
V okviru delovanja zveze EUTOPIA iščemo študentsko pomoč. 

 
Vaše glavne naloge 
Kot del naše ekipe boste vključeni v projekt na področju EU mobilnosti raziskovalcev, pedagogov, 
študentov ter drugega osebja v okviru zveze EUTOPIA. Preko analize sedanjega stanja boste 
pomagali kreirati ustrezne pravilnike, akte, ki bodo urejali področje mobilnosti, ki zajema tako vidik 
migracije, socialnih prispevkov, osebnih davkov in gibanja oseb znotraj EU. 

 
Naloge 

 Delo na področju osebnih davkov in delovnega prava je usmerjen v mednarodno okolje 
 Delo v multidisciplinarnih ekipah pod vodstvom in mentorstvom izkušenih sodelavcev 
 Zanimanje za področje osebnih davkov in delovnega prava 
 Želja po spoznavanju mednarodne zakonodaje, uredb in direktiv na področju EU 

Kaj pričakujemo 
 Radovednost in pro aktivnost  
 Dobre raziskovalne spodobnosti 
 Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti v slovenščini in angleščini 
 Osredotočenost na rezultate, natančnost, motiviranost, sposobnost dela v skupini in želja po 

preseganju pričakovanj 

Koga iščemo 
Najbolj nas zanimajo kandidati, ki so po naravi radovedni in željni novega znanja. Radi sodelujete z 
drugimi in znate graditi dobre odnose. Osredotočeni ste na rezultate. Delujete strukturirano, imate 
analitične spretnosti in zanima vas področje osebnih davkov in delovnega prava.  

 
Rok za prijavo ter kontaktna oseba: 
Pošljite svoj življenjepis s prijavo do 21.5.2021 na email kadrovska.sluzba@uni-lj.si. Kontaktna oseba: 
Alja Gazvoda, alja.gazvoda@uni-lj.si . 
Več informacij o zvezi EUTOPIA je na povezavi https://www.uni-lj.si/eutopia/  

 
 


