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Na Akademski in raziskovalni mreži Slovenije – Arnesu – v ekipo vabimo
usposobljeno, samoiniciativno in kreativno osebo, ki bo skrbela za razvoj, promocijo in
komunikacijo na področju odprte znanosti.
Na javnem zavodu Arnes s svojim omrežjem, vpetim v panevropsko mrežo GÉANT,
podatkovnimi centri in osrednjimi storitvami predstavljamo temeljni gradnik nacionalne
raziskovalne in izobraževalne informacijske infrastrukture. Ne samo, da šolam nudimo
storitve in podporo pri digitalizaciji izobraževanja, ampak sodelujemo tudi v projektih
za hrambo in obdelavo znanstvenih podatkov. Na Arnesu tako teče vrsta osrednjih
super računalniških storitev, veliki hitri paralelni diskovni sistemi in ena najzmogljivejših
super računalniških gruč v Sloveniji.

Pridruži se nam kot
STROKOVNJAK NA PODROČJU
RAZVOJA, PROMOCIJE IN KOMUNIKACIJE NA PODROČJU
ODPRTE ZNANOSTI
Arnes in odprta znanost
Arnes je soustanovitelj Slovenske skupnosti odprte znanosti, ki medsebojno povezuje
deležnike odprte znanosti s ciljem, vzpostaviti sodoben, mednarodno pomemben in
konkurenčen znanstveni sistem, ki temelji na načelih odprte znanosti in je usklajen ter
povezan z evropskim raziskovalnim prostorom in ustreznimi evropskimi iniciativami.
Na Arnesu z nevtralnim in nepridobitnim položajem, podporo uporabnikom in
prenosom znanja delujemo kot povezovalni člen v skupnosti. Pomemben del naše
vloge obsega promocijo in spodbujanje uporabe načel odprte znanosti, načel FAIR in
zastopanje Slovenske skupnosti odprte znanosti v Evropskem oblaku odprte znanosti
(EOSC). Našteto področje dela želimo razširiti z vašo pomočjo.
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Naloge in odgovornosti:
-

-

spodbujanje razvoja področja odprte znanosti – vzpostavitev in zagotavljanje dostopa
do virov, storitev in infrastruktur za ravnanje z rezultati raziskav po načelih odprte
znanosti, za njihovo ponovno uporabo in izmenjavo;
promocija in spodbujanje uporabe načel odprte znanosti, načel FAIR pri ravnanju z
raziskovalnimi podatki za namen njihove uporabe v raziskavah, znanosti,
izobraževanju in v kontekstu občanske znanosti;
pomoč pri razvoju storitev in infrastrukture po načelih odprte znanosti za slovenski
raziskovalni prostor;
sodelovanje in zastopanje Arnesa v Slovenski skupnosti odprte znanosti in drugih
slovenskih ter mednarodnih iniciativah in projektih odprte znanosti;
sodelovanje in zastopanje Slovenske skupnosti odprte znanosti v Evropskem oblaku
odprte znanosti (EOSC);
vzdrževanje in urejanje portala Slovenske skupnosti odprte znanosti
(odprtaznanost.si) in kataloga, ki bo združeval raziskovalne rezultate, storitve, orodja
in infrastrukture v odprtem dostopu različnih obsegov in področij uporabe in so plod
slovenskega znanja, z namenom souporabe virov in storitev za razvoj novih
inovativnih tehnologij in storitev;
pomoč pri sooblikovanju strateških dokumentov na razvoju odprte znanosti;
pripravo in upravljanje vsebin s področja odprte znanosti na različnih komunikacijskih
kanalih;
vzpostavljanje in upravljanje partnerskih stikov z raziskovalci in raziskovalnimi
organizacijami na področju odprte znanosti;
komunikacijo z mediji in uporabniki;
organizacijo dogodkov;
koordinacijo internih in zunanjih aktivnosti;
komunikacijo in povezovanje z oddelki znotraj zavoda.

Pričakujemo:
-

odlične pisne in govorne komunikacijske sposobnosti;
sposobnost organizacije dogodkov in komunikacije v timu;
poznavanje področja IT in znanosti – zaželene izkušnje pri uporabi znanstvenih virov,
storitev in infrastrukture, predvsem razumevanje načel odprte znanosti, načel FAIR in
poznavanje ali celo izkušnje upravljanja z raziskovalnimi podatki;
kreativnost, radovednost, iznajdljivost;
sposobnost poslušanja uporabnikov in sodelavcev ter sodelovanja v raznolikih
ekipah;
aktivno znanje angleškega jezika;
VII. stopnja izobrazbe;
vozniški izpit kategorije B.
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Ponujamo:
-

pestre in zanimive delovne naloge;
možnost samostojnega, strokovnega dela;
delo v dinamičnem in pozitivnem kolektivu;
odlične delovne pogoje in sodobno opremo;
dodatna izobraževanja in strokovni razvoj;
prilagodljiv delavnik z možnostjo dela od doma;
možnost mednarodnega sodelovanja in udeležbe na domačih in tujih konferencah.

Prijave pod šifro odprta znanost do 29. 6. pošljite na naslov zaposlitev@arnes.si.
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