Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:

NR71781

MŠO: 5879914000

šifra SKD: 84.110

OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6 A
5270 AJDOVŠČINA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5501 AJDOVŠČINA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: STROKOVNI SODELAVEC VII/2-II ZA INVESTICIJE - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: SODELOVANJE PRI IZVEDBI POSTOPKOV, PRIPRAVI GRADIV IN VODENJE

POTREBNIH EVIDENC IZ DELOVNEGA PODROČJA, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG S
PODROČJA INVESTICIJ, IZVAJANJE NADZORA NAD PRAVILNIM IN PRAVOČASNIM IZVAJANJEM
POGODBENIH OBVEZNOSTI, SODELOVANJE V POSTOPKIH JAVNIH NAROČIL, DRUGE NALOGE PO
NAVODILU NADREJENEGA
162 visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 522

Izobrazba po Klasius:

Elektrotehnika in energetika,
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Alternativna izobrazba:

521 Strojništvo in obdelava kovin,
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Poskusno delo: ne

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Za delovno mesto je zahtevana

najmanj visoka strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma prva bolonjska stopnja smeri izobrazbe elektro, strojna
ali gradbena obvezen pogoj 3 letnih delovnih izkušenj, zaželjeno poznavanje področja vodenja investicij in
nadzora nad izvajanjem pogodb in projektiranja objektov. Obvezne priloge k prijavnemu obrazcu, ki ga dobite
na spletni strani občine Ajdovščina: kopija diplome, potrdilo o delovnih izkušnjah.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v drugih medijih
Rok za prijavo kandidatov: 15 dni.
Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: GORDANA KRKOČ, 05 36 59 123, gordana.krkoc@ajdovscina.si
Kontakt delodajalca za BO: GORDANA KRKOČ, 05 36 59 123, gordana.krkoc@ajdovscina.si
Posredovanje ZRSZ:

napoti ustrezne kandidate iz evidence Zavoda.

Okvirna mesečna plača:
Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 4. 11. 2019
Rok za prijavo kandidatov: 21. 11. 2019
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Datum objave v prostorih zavoda: 6. 11. 2019

