
Na podlagi 24. in 25. tlena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, 5t. 21/2013 in 78/2OL3, v

nadal.jevanju: ZDR-1), Razvojna agencija Sotla, Aikerdev trg 24, 3240 Smarje pri Jellah,

objavlja prosto strokovno delovno mesto

PODROCNI SVETOVALEC lll - Strokovni sodelavec

(lifra delovnega mesta: 1017113)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg sploinih pogojev, ki jih dolodajo

predpisi s podrodja delovnega prava, izpolnjevati nasledn.je pogoje:

- najmanj specializacija po viSjeSolski izobrazbi (prejinja) ali najmanj visokosolska strokovna
izobrazba (prejinja) ali najmanj visokosolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali

naj ma nj visoko!olska univerzitetna izobr azba ( prva bolonjska stopnja),
- najmanj 8 mesecev delovnih izkuienj,
- aktivno znanje enega tujega jezika (angleiki ali nemlki.iezik),
- delo z ratu nalnikom,
- izkulnje z izvajanjem projektov.

Opis del in nalog delovnega mesta:

- zbiranje, ure.janje in priprava podatkov za oblikovanje gradiv,

- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,

- opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti,

- sodelovanje z lokalnim okoljem in Sirie pri izvajanju projektov,

- pomoi pri pripravi in izvajanje razvojnih dokumentov in strategij,

- pomoi pri pripravl projektnih predlogov in izvajanje razvojnih projektov,

- sodelovanje v projektnih skupinah za razvojne projekte,

opravljanle drugih del in nalog za potrebe javnega zavoda po navodilih direktor.ja

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1. kratek iivljenjepis z opisom izpolnjevanja pogojev glede:

- izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna stopnja/raven/pod rodje izobrazbe ter leto in

ustanova, na katerije bila izobrazba pridobljena,

- delovnih izku5enj. Kandidat navede datum (dan, mesec in leto) sklenitve in datum prekinitve

delovnega razmer.ja pri posameznem delodajalcu ter kratko opiSe delo, ki ga je opravljal pri

tem delodajalcu, z navedbo stopnje zahtevnosti dela (zahtevana stopnja izobrazbe),

- izku5enj z izvajanjem projektov,

- aktivnega znanja tujega jezika s priloienimi dokazili, ki to potrjujejo,

- poznavanja dela z radunalnikom.

2. izjayo, da ni bil pravnomotno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejan.1a, ki se preganja po

uradni dolinosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v tra.ianju ve6 kot iest mesecev,

3. izjavo, da za namen tega razpisa dovol.iuje delodajalcu pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.

ee kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaSa, bo moral sam predlo:iti ustrezna

dokazila.

Postopek izbire bo potekal na podlagi pregleda prejete, vtej objavi navedene dokumentacije prijavljenih

kandidatov, ki jo bodo zavodu posredovali za potrebe izbirnega postopka.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena Pogodba o zaposlitvi za doloaen das (1 leto) s polnim delovnim

6asom.



Kandidati polljejo pisne prijave z vsemi potrebnimi dokazili v zaprti ovojnici z oznatbo: ))za javno objavo

- Podrocni svetovalec lll( na naslov: Razvojna agencija Sotla, Aikeraev trg 24,3240 Smarje pri Jelsah in

sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani zavoda. de je prijava poslana po posti, se lteje, da je
pravodasna, deje oddana na posto priporoaeno in sicer na.ikasneje zadnji dan roka za prijavo. Upoitevali
bomo le tiste pisne prijave, ki bodo prispele na predhodno navedeni naslov zavoda.

Dodatne informacije o izvedbi postopka lahko pridobite na tel. itevilki 041/663 980 (Bojana Zaberl).

Kandidati bodo o izboru/neizboru pisno obve5teni najkasneje v osmih dneh po zakljuaenem postopku

izbire.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moiki slovniani obliki, uporablja kot
nevtralen tako za ienske kot moike.

5marje pri leliah, 10. avgust 2018
RAZVOJNA AGENCIJA

"SOTLA"
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di CA


