Na podlagi tretjega odstavka 57.6lena Zakona o javnih usluZbencih (URL RS, St. 63107 - UPB,
65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40112 - ZUJF) in 25. dlena Zakona o delovnih
razmerjih (URL RS 51. 21113 s spremembami) Obdina Bovec, Trg golobarskih Zrtev 8, 5230
Bovec objavlja prosto strokovno tehni6no delovno mesto
STROKOVNT SODELAVEC V (J015038)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

.
.
.
o
.
r

popolna srednja strokovna izobrazba ali srednja splo5na izobrazba gradbene smeri
znanje uradnega jezika
6 mesecev delovnih izku5enj
strokovni izpit - gradbena stroka
organizacijske sposobnosti, sposobnost odlocanja na vi5jem nivoju, poznavanje programov
za oblikovanje besedil in tabel na PC,
vozni5ki izpit B kategorije

Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splo5ne pogoje, ki jih urejajo predpisi s
podrodja delovnega prava.
Naloge delovnega mesta strokovni sodelavec V:
. priprava podatkov in informacij z delovnega podrodja
. opravljanje administrativno tehnidnih nalog z delovnega podrodja
. opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog z delovnega podrodja
e sPremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud ter njihovo posredovanje
pristojnim organom in sluZbam
. re5evanje zahtevnejSih pobud in predlogov
o koordiniranje dela
. odgovornost za materialne vrednosti
. sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega podrodja
. pripravljanje porodil in gradiv
. izvalanje nadzora nad pravilnim in pravo6asnim izvajanjem pogodbenih del
. izvajanje strokovno tehni6nih nalog
. usklajevanje s pristojnimi organi
. izvaJanie strokovnih nalog s podrodja za5dite in reSevanja
. druge naloge po odredbi in navodilu iupana alitajnika;
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 kateri je bila izobrazba pridobljena,
- izlavo kandidata glede delovnih izku5enj, iz katere je razvidno pri katerem delodajalcu in koliko
dasa je bil zaposlen;
- kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, v kolikor ga nima ga opravi v roku enega leta
po zaposlitvi;
- ifavo, da ima opravljen vozni5ki izpit B kategorije

-

Zaleleno 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 das, s polnim delovnim
dasom in 3-mesednim 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, ki jo po5lje v zaprli ovojnici z oznatbo NE ODPIRAJ >>zajavno
objavo - strokovni sodelavec V, sklic na Stevilko: 110-0112017-1K na naslov Obdina Bovec, Trg
golobarskih Zrtev 8, 5230 Bovec. Rok za vlolitev prijave je do detrtka , 26.01.2017. Za pisno obliko

pruave 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 obve5deni najkasneje v osmih dneh po zakljudnem postopku izbire.
Informacije o izvedbijavne objave in delovnem podrodju: ga. Vesna Cuder 05 3841 gO2.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v mo5ki slovni6ni obliki, so uporabljeni

kot

nevtralniza mo5ke in Zenske.
Stevilka:

1

10-01 12017-1

Datum: 18.01.2017
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