Ljubljana, 24.1.2020

SLOVENSKA KINOTEKA vabi k sodelovanju

U R E D N I K A revije Ekran – m/ž
Vse poznavalce filma s publicističnim in uredniškim znanjem ter ambicijami vabimo, da se odzovejo na to
povabilo.
Formalni pogoji:
•
stopnje izobrazbe (VII/2):
o specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja)
o visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
o magistrska izobrazba,
•
izpričane delovne izkušnje pri podobnih delih in poznavanje dela revije Ekran,
•
sposobnost za organiziranje in vodenje dela pri reviji Ekran,
•
znanje najmanj enega tujega jezika.
Kandidati naj k prijavi na vabilo priložijo svoj življenjepis in dokazila za izpolnjevanje formalnih pogojev.
Od kandidata se pričakuje, da pripravi predlog programske zasnove oz. predlog njene spremembe
ali dopolnitve, ki ga predloži prijavi.
Kandidate opozarjamo, da v primeru oddaje nepopolnih prijav, dodatnih dopolnitev ne bomo zahtevali in bo
prijava avtomatsko zavrnjena.
Naloge urednika:
•
organizira in vodi poslovanje in strokovno delo revije;
•
odgovarja za zakonitost objav in strokovnost dela revije;
•
poroča izdajatelju o svojem delu in o delovanju revije;
•
odgovarja za uresničevanje programske zasnove;
•
odgovarja za vsako objavljeno informacijo.
Splošne informacije:
Ekran je strokovna revija. Polje njenega raziskovanja sta film in televizija v vseh svojih vidikih. Ekran deluje
na podlagi programske zasnove, v kateri so določene okvirne vsebinske usmeritve oziroma osnovni
uredniški koncept revije. Revija Ekran se financira s strani izdajatelja, Slovenske kinoteke, na podlagi letnih
finančnih načrtov in programov dela.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili projektno pogodbeno razmerje po avtorski pogodbi za
obdobje 5 let.
O izboru bodo kandidati obveščeni v 10 dneh od dneva izbire kandidata.
Informacije na tel.: 01/43 42 510.
Rok za prijavo:
Rok za prijave je 14. FEBRUAR 2020.
Kot pravočasno bo štela vsaka prijava, ki bo na ta dan oddana na pošti oziroma bo imela poštni žig s tem
datumom oziroma bo prejeta na elektronski naslov tega dne do 24.00 ure.
Prijave sprejemamo na naslov: Slovenska kinoteka, Miklošičeva 28, 1000 Ljubljana (s pripisom "urednik
Ekrana") ali po elektronski pošti na: tajnistvo@kinoteka.si, z zadevo "urednik Ekrana".

