
 
 

НОВА ШКОЛА је издавачка кућа коју су 1996. године основали просветни радници са циљем 

да се својим идејама активно укључе у развој образовног процеса, притом задовољавајући 

нарасле потребе основне школе, основаца и учитеља за квалитетним наставним садржајима и 

средствима. Захваљујући иновативним ауторским издањима и пројектима у служби 

образовања, успели смо да анимирамо педагошку јавност и, што је важније, остваримо 

двосмерну комуникацију са школаркама и школарцима. 

 
Као наредни велики корак у нашем раду видимо развој Образовно-културног центра на води 

– брода ,,Златно Срце”, који је већ остварио запажене резултате кроз низ активности. Фокус 

програма центра су првенствено културно-образовни програми намењени деци, уз постојање 

потенцијала за развој разних комерцијалних програма намењених и другој популацији. 

 
Жеља нам је да овај Центар постане једна од најрелевантнијих институција овог типа у земљи и 

шире, за шта је потребан тим са јасном визијом, дугорочном стратегијом и великом 

посвећеношћу. Као први значајан корак видимо проналажење директора/ке Образовно-

културног центра на води, особе која би преузела главну одговорност за дугорочни рад, 

развој и позиционирање центра. 
 
Посебно бисмо истакли подршку коју ће нови директор/ка имати у свом раду. Наша врата 

су широм отворена за све оне који образовање посматрају као бескрајни хоризонт могућности, 

динамично поље развоја прогресивних идеја, као област узајамне размене знања и вештина, 

групног учења и сазревања. Сваки од 45 чланова нашег сталног тима има своје незамењиво 

место у заједници посвећеној развоју и продукцији инвентивних мултимедијалних и 

интерактивних едукативних садржаја. 
 

Позивамо вас да нам се придружите! 

 
 
Задужења директора Образовно-култрног центра на води 

 

· Организација рада центра 

· Развијање и вођење програмске и пословне стратегије центра 

· Формирање, вођење и развој тима – програмски директор/ка, ПР и друге позиције које се 

процене као неопходне 

· Позиционирање центра на води као препознатљиве образовно-културне установе 

· Одржавање постојећих образовно-културних програма (Учионица на води, Дечја ликовна 

колонија Дунав 588, Поклањамо деци библиотеку на реци) 
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· Развој нових образовних, културних и комерцијалних програма (до тренутка ангажовања 

програмског директора/ке који ће преузети главну одговорност за ове активности) 

· Успостављање и одржавање сарадње са другим образовним и културним установама 

· Промовисање активности образовно-културног центра у јавности (до тренутка ангажовања 

особе за маркетинг и ПР која ће преузети главну одговорност за ове активности) 

· Тромесечно извештавање о реализованим активностима 

· Остали задаци у складу са потребама посла 

 

Услови 

 

· Висока стручна спрема 

· Висока мотивисаност за рад у образовању и култури 

· Вештине руковођења 

· Организационе способности 

· Спремност да се преузме одговорност 

· Амбициозност и иницијативност 

· Литерарна и рачунарска писменост 

 

Шта нудимо? 

 

· Могућност добре зараде 

· Самосталност у раду 

· Годишњи бонуси према оствареним резултатима 

· Могућност за испољавање иновативности и креативних потенцијала 

· Подстицајно радно окружење 

· Неговање вредности тимског рада, инвентивности и личне иницијативе 

· Могућност стручног усавршавања и професионалне афирмације 

 

Како конкурисати? 

 

· Послати пропратно писмо и биографију на konkursi@novaskola.com 

· Рок за подношење пријава: 10/10/2016 

· Кандидати који уђу у ужи избор биће контактирани до 20/10/2016 


