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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: NS72659    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 5055253000 šifra SKD: 72.190 

 Inštitut za vode Republike Slovenije 
 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 Z DOKTORATOM - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  - DOKUMENTIRANJE RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI: OBJAVLJANJE 
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIH IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH DEL, PREDSTAVITEV NA MEDNARODNIH 
STROKOVNIH SREČANJIH;- SAMOSTOJNO RAZISKOVALNO DELO.   
 
 
Izobrazba po Klasius:   182  doktorat znanosti, 582  Gradbeništvo,    
Alternativna izobrazba:   182  doktorat znanosti, 421  Biologija in biokemija,    
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  določen čas 12 mesecev oziroma do 31.12.2020  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  ne  Poskusno delo:  3 meseci   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B   
 
Zahtevano znanje jezikov:   AN - angleški 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, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno 
  

 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Prednost pri izbiri bodo imeli 
kandidati: - z izkušnjami na področju meteoroloških in hidroloških prostorskih analiz za oceno statističnih 
pretokov vodotokov; - z izkušnjami na področju analize rabe prostora in njenega vpliva na rabo, urejanje in 
varstvo voda;  - poznavanje ekosistemskih storitev in koncepta zelene infrastrukture; - z naslednjimi znanji: 
sposobnost samostojnega dela. Prosimo za vlogo iz katere so razvidne delovne izkušnje in motivacija za 
prijavo, življenjepis oz. c.v. z navedbo delodajalcev ter vsebine delovnih nalog in dokazilo o zaključeni 
izobrazbi.   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Objava tudi na naslednjih UE:  DOMŽALE, GROSUPLJE, HRASTNIK, KAMNIK, KRANJ, LITIJA, LOGATEC, ŠKOFJA 
LOKA, VRHNIKA   
 
Rok za prijavo kandidatov:  15  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  ALEŠ VIDMAR, 01 47 75 302 , info@izvrs.si   
Kontakt delodajalca za BO:  ALEŠ VIDMAR, 01 47 75 302 , info@izvrs.si   
 
Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  3 meseci   
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Datum sprejema prijave:  24.12.2019  Datum objave v prostorih zavoda:  30.12.2019   
Rok za prijavo kandidatov:  14.1.2020  


