RAZPIS ZA NOVE ČLANE TIMING Ljubljana
KDO SMO?
TIMING Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov je vodilna slovenska športna organizacija za
tehnološko podporo športu, izvedbo športnih prireditev, elektronskih merjenj, računalniške obdelave
rezultatov, upravljanje z LED prikazovalniki, grafično podporo športnih prenosov na televiziji in
spletu, organizacijo in izvedbo športnih programov ter izposojo tehnične opreme.
Delujemo na področju različnih športnih panog: atletika, tek, plavanje, kolesarjenje, triatlon, tek na
smučeh, biatlon, alpsko smučanje, rolanje in vse druge športne panoge, pri katerih se meri čas in obdeluje
podatke.
Najodmevnejše prireditve, na katerih nastopamo kot organizatorji in sodelujemo kot partnerji so:
Volkswagen Ljubljanski maraton, POHOD ‐ Pot ob žici, Maraton treh src Radenci, Kraški maraton, Intesa
Istrski maraton, Nočna desetka, Gorski maraton 4. občin, Konjiški maraton, Tek štirih mostov, Kolesarski
maraton Franja, Kolesarska dirka Alpe Scott, Juriš na Vršič, ETU triatlon Bled, Svetovni pokal v Biatlonu
Pokljuka, Evropsko prvenstvo v krosu Velenje, Svetovno veteransko prvenstvo v plavanju Kranj in Bled,
Evropski pokal v alpskem smučanju, Svetovno in Balkansko veteransko prvenstvo v atletiki, Evropsko
mladinsko prvenstvo v atletiki MEPA, Evropsko mladinsko prvenstvo v atletiki U20 Grosseto, WA atletski
miting Hanžekovićev memorial Zagreb, Evropski pokal v metih Split, Igre zalivskih držav Kuvajt in mnoga
druga velika evropska in svetovna tekmovanja.

KOGA IŠČEMO?
Nove člane, ki bi radi delali z nami in pridobili nova znanja, se priučili kako poteka organizacija športnih
prireditev, meritev časov, računalniška obdelava tekmovanj, informacijska in grafična podpora izvedbe
športnih tekmovanj ter vodenje, logistika in transport opreme športnih prireditev.
Za vse kandidate bomo organizirali teoretična in praktična izobraževanja ter izpopolnjevanja, ki bodo
potekala v predavalnici TIMING Ljubljana, na Staničevi 41, v 3. nadstropju in na terenih, kjer se izvajajo
športni programi.

KAJ PONUJAMO?
Pestro in zanimivo delo na atraktivnih športnih prireditvah v Sloveniji in tujini, nova poznanstva, zanesljivo
plačilo za opravljeno delo, potovanja na različne lokacije športnih prireditev, možnost sodelovanja in
izobraževanja z vodilnimi svetovnimi podjetji s področja izvedbe največjih svetovnih športnih tekmovanj
in razvoja IT ter merilne opreme, koriščenje članskih ugodnosti (članska uniforma, smučanje, jadranje,
tenis, članska druženja itn.).

Večinoma gre za projektno delo med vikendi, ko potekajo športne prireditve.
Predhodne izkušnje niso potrebne, je pa zaželeno osnovno računalniško znanje, delavnost, aktivnost in
samoiniciativnost.
Vse zainteresirane vabimo, da se nam javijo na info@timingljubljana.si.
Na podlagi prejetih prijav vas bomo obvestili o programu in razporedu izobraževanja.

Športni pozdrav
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