Na podlagi tretjega odstavka 57. dlena Zakona o javnih usluZbencih (URL RS, 5t. 63107 - UpB,
65i08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40112 - ZUJF) in 25. dlena Zakona o delovnih
razmerjih (URL RS 3t. 21113 s spremembami) Obdina Bovec, Trg golobarskih irtev 8, 5230
Bovec objavlja prosto strokovno tehnidno delovno mesto

crsrLxR il (Jo32oo1)
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-

popolna vi5ja stopnja osnovno5olske izobrazbe
znanje uradnega jezika,

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splo5ne pogoje, ki jih urgajo predpisi s
podrodja delovnega prava.
Naloge delovnega mesta distilka ll:
- ci5denje in urejanje okolice
- di5denje prostorov, notranje opreme in delovna sredstva;
- opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to delovno podrodje;
- druge naloge po odredbi in navodilu tajnika obdine aliZupana.
Posebni pogoji delovnega mesta: neenakomernidelovni das (razpored)

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na katerije bila izobrazba pridobljena,

-

Zaieleno je, da prijava vsebuje tudi kratek Zivljenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in ve56ine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoloden 6as, s polnim delovnim
6asom in 3-mese6nim poskusnim delom. lzbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Obdine
Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec oziroma drugih uradnih prostorih.

Kandidat vloZi prijavo v pisni obliki, kijo poSlje v zaprti ovojnici z oznalbo NE ODPIRAJ >>zajavno
objavo - distilka ll, sklic na Stevilko:110-0712016-1<< na naslov Obdina Bovec, Trg golobarskih
Zrtev 8, 5230 Bovec. Rok za vloLitev prijave je do srede , 26.10.2A16, do 16.00 ure. Za pisno obliko
prijave se Steje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina.turizem@bovec.si,
pri 6emer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

V izbirnem postopku se bo presojala usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil, referenc ter osebnih razgovorov.
Kandidati bodo o izbiri pisno obve5ceni najkasneje v osmih dneh po zakljudnem postopku izbire.
lnformacije o izvedbijavne objave in delovnem podrodju: ga. Vesna Cuder 05 3841 902.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v mo5ki slovnidni obliki, so uporabljeni
nevtralniza moike in Zenske.
Stevilka: 1 10-07 12016-1

Datum; 14.1O.2016
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