Na podlagi prvega odstavka 25. 6lena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 5t. 21113 in 78/13
popr.) Obcina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reska cesta 14, 6240 Kozina,

-

objavlja prosto strokovno-tehnieno delovno mesto strokovni sodelavec VlUl (sifra DM J017135) v
obdinski upravi Obdine Hrpelje-Kozina.

Poleg sploSnih pogojev, ki jih dolodajo predpisi

s

podroaja delovnega prava, morajo kandidati

izpolnjevati naslednje pogoje:

-

visokosolsko strokovno izobrazevanje (prejsnje)/visokosolska strokovna izobtazba (prejsnja)
ali visokosolsko strokovno izobraZevanje (prva bolonjska stopnja)/visokosolska strokovna

izobfazba (prva bolonjska stopnja) ali visokosolsko univerzitetno izobrazevanje (prva
bolonjska stopnja)ivisokosolska univezitetna izobtazba (prva bolonjska stopnja),

najmanj 8 mesecev delovnih izkusenj.

Kot delovne izkusnje se Steje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in eas pripravnistva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje
sklenjeno oziroma pripravnistuo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkusnje se
Ste,iejo tudi delovne izkusnje, ki jih je javni usluzbenec pridobil z opravl.janjem del na delovnem mestu,
za katero se zahteva za eno stopnjo ni4a izobrazba, razen pripravnistva v eno stopnjo nizji izobrazbi.
Kot delovne izkusnje se uposteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira. Delovne izkusnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta
razvidna 6as opravljanja dela in stopnja izobtazbe.
Zahtevane delovne izkusnje se skrajsa.,o za tretjino v primeru, da ima kandidat univezitetno izobtazbo
ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.
lzpolnjevanje pogojev kandidat dokazuje s predlozitvUo pisne izjave.
Naloge delovnega mesta strokovni sodelavec Vll/1 (Sifra DM J017135) so naslednje:
sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega podroeja
sodelovanje pri pripravi porocil in gradiv z delovnega podrooja
sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanju proracuna
izvajanje nalog na podrocju javnih naroeil
izvajanje nadzora nad pravilnim in pravocasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na
podrodju javnih naroeil
pripravljanje analiz in poroeil s podroaja javnih naroail
spremljanje in prijave na razpise za sofinancerska sredstva (iz drZavnega proraduna, iz
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sredstev EU,... )
priprava analiz in poro6il s podroaja javnih razpisov
pripravljanje enostavnejsih analiz, strokovnih gradiv in informacij
skrb za kvalitetno izvajanje in optimizacuo delovnih procesov obeine (lSO standard)
druga dela in naloge po navodilih nadrejenega

Prijava mora vsebovati:

1.
2.
3.

pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobtazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na katerije bila izobrazba pridobljena,
pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpopolnjevanje pogoja
glede zahtevanih delovnih izku6enj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve
delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter na kratko opise delo z navedbo stopnje
izobrazbe, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu,
pisno izjavo kandidata, da za namen postopka zaposlitve dovoljuje Obeini Hrpelje-Kozina
pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta iz uradnih evidenc.

Za2eleno je, da prijava vsebuje tudi kratek Zivljenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe
navede tudi druga znanja, sposobnosti in ves6ine, kijih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi pruave in prilozene dokumentacue ter
po potrebi s pisnim preizkusom znanja, na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomoajo
morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

obravnavali bomo samo pravodasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrseene v izbirni
postopek.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoloeen das, s polnim delovnim easom.
lzbrani kandidat bo delo opravl.ial v prostorih Obdine Hrpelje - Kozina, v Hrpeljah, na naslovu Reska
cesta 14, Kozina oziroma v drugih njegovih uradnih prostorih.
Kandidat vlo2i prijavo v pisni obliki, ki jo poslje v zaprti ovojnici z oznaebo: >Za iavno obiavo za
delovno mesto strokovni sodelavec VlUl (sifra DM J0'17135)( na naslov: Obcina Hrpelje-Kozina,
Hrpelje, ReSka cesta 14, 6240 Kozina, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Obeine Hrpelje-

Kozina in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se Steje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.hroelie-kozina@hrpelie.si, pri eemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveseeni.
lnformacije o izvedbi javne objave in delovnem podrocju daje direktor obcinske uprave Andrej Boleie,
tel. St. 05 620 53 60, vsak delavnik od 10:00 do 11:00 ure.

Opomba: Uporabljeni iztazi, zapisani

v moski spolni slovnieni o

so uporabljeni kot nevtralni za

Zenske in moske.
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