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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: NS72719    
 
 

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:  VODJA SEKTORJA ZA CELINE (VODJA SEKTORJA I), POMOČNIK 
DIREKTORJA - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  - ORGANIZACIJA DELA V SEKTORJU (VSEBINE POVEZANE Z UPRAVLJANJEM 
VODA, USKLAJEVANJE IZVEDBE NALOG IN PROJEKTOV);- ODLOČANJE O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH 
PODREJENIH DELAVCEV, ZLASTI O RAZPOREDITVI DELOVNEGA ČASA, ODSOTNOSTI Z DELA, DELOVNIH 
NALOGAH; - KOORDINACIJA DELA SEKTORJA Z DRUGIMI SEKTORJI NA INŠTITUTU IN DRUGIMI SUBJEKTI 
IZVEN INŠTITUTA, KI SODELUJEJO S SEKTORJEM;- VODENJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG IN 
PROJEKTOV;- SOOBLIKOVANJE POSLOVNE IN STROKOVNE POLITIKE INSTITUTA.   
 
 
Izobrazba po Klasius:   170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 
582  Gradbeništvo,    
Alternativna izobrazba:   170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., ,  
  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  5 let   Poskusno delo:  ne   
 
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 najmanj 5 let delovnih izkusenj s področja dejavnosti upravljanja voda, - s poznavanjem sistema 
upravljanja voda,  - s poznavanjem EU zakonodajne politike s področja upravljanja voda, - s poznavanjem 
nacionalne zakonodaje in obveznosti v okviru mednarodnih konvencij, - izkušnje s pripravo politik oz. 
predpisov, - izkušnje s poznavanjem ekologije in upravljanja vodnih ekosistemov,  - z naslednjimi znanji: 
sposobnost za organiziranje in strokovno vodenje, natančnost in zanesljivost. 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, KAMNIK, KRANJ, LOGATEC, ŠKOFJA LOKA, VRHNIKA 
  
 
Rok za prijavo kandidatov:  21  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti  
  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.  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  ALEŠ VIDMAR, 01 47 30275, info@izvrs.si   
Kontakt delodajalca za BO:  ALEŠ VIDMAR, 01 47 30275, info@izvrs.si   
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Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  ne   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum sprejema prijave:  24.12.2019  Datum objave v prostorih zavoda:  30.12.2019   
Rok za prijavo kandidatov:  20.1.2020  


