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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: NB51657    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 5055253000 šifra SKD: 72.190 

 INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE PREVOD V ANGL: INSTITUT FOR WATER OF THE 
REPUBLIC OF SLOVENIA 
 Dunajska cesta 156 
 1000 LJUBLJANA 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  2400  LJUBLJANA   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  ASISTENT VII/2 - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  SODELOVANJE PRI RAZISKOVALNEM IN RAZVOJNEM DELU NA PROJEKTIH 
TER PRIJAVI PROJEKTOV, DELO NA PROGRAMU JAVNE SLUZBE, IZVAJANJE STATISTICNIH ANALIZ IN 
MODELIRANJA, UPRAVLJANJE VELIKIH BAZ PODATKOV, IZVAJANJE ZAHTEVNEJSIH NALOG Z 
GEOGRAFSKIMI INFORMACIJSKIMI SISTEMI IN RESEVANJE IZZIVOV Z UPORABO RACUNALNISKEGA 
PROGRAMIRANJA.   
 
 
Izobrazba po Klasius:   170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 
421  Biologija in biokemija,    
Alternativna izobrazba:  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  2 leti   Poskusno delo:  6 mesecev   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B   
 
Zahtevano znanje jezikov:   AN - angleški jezik  razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro, 

IT - italijanski jezik razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro, NE - nemški 
jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro   

Zahtevana rač. znanja:   1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z 
bazami podatkov - 2 - zahtevno, 5 - programiranje - 1 - osnovno, 6 - poznavanje 
računalniških omrežij - 2 - zahtevno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - 
zahtevno, 3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno   

 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Prednost bodo imeli kandidati:  z 
dobrim poznavanjem/izkusnjami s statisticnimi analizami (multivariatno modeliranje, GLMM, idr.) in obdelavo 
velikih podatkovnih setov; dobrim poznavanjem geografskih informacijskih sistemov (najbolje ArcGIS); z 
dobrim znanjem nemskega jezika; s poznavanjem zakonodaje s podrocja upravljanja z vodami; z izkusnjami pri 
pisanju strokovnih in znanstvenih objav; samoiniciativni, z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi 
sposobnostmi, sposobnostjo resevanja problemov/problemskega razmisljanja.   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v drugih medijih   
 
Objava tudi na naslednjih UE:  DOMŽALE, GROSUPLJE, HRASTNIK, KAMNIK, KRANJ, LITIJA, LOGATEC, VRHNIKA 
  
 
Rok za prijavo kandidatov:  10  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  MIRJAM KOSIR VRANCIC, 01 47 75 300, info@izvrs.si   
Kontakt delodajalca za BO:  MIRJAM KOSIR VRANCIC, 01 47 75 300, info@izvrs.si   
 
Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  6 mesecev   
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Datum sprejema prijave:  1.3.2018  Datum objave v prostorih zavoda:  2.3.2018   
Rok za prijavo kandidatov:  12.3.2018  


