MESTNA OBt.lNA MARIBOR

Mestna občina Maribor na podlagi 25. člena
objavlja delovno mesto

Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13)

»SVETOVALEC«
v Sektorju za izobraževanje
v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost

Kandidati, ki se bodo prijavili na objavljeno delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih
določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
najmanj visokošolsko
strokovno izobraževanje
(prejšnje)/visokošolska
strokovna izobrazba
(prejšnja ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska
strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje
(prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj z zahtevano stopnjo izobrazbe,
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika,
da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
da zoper njih ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.

Delovno področje:
pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Zasedba navedenega delovnega mesta je potrebna iz razloga začasno povečanega obsega dela v
Sektorju za izobraževanje v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in
raziskovalno dejavnost, zaradi dodatnih nalog na področju dela sektorja, ki bodo trajale določen čas.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s strokovno izobrazbo pravne smeri.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj v prijavi navede tudi elektronski naslov, na
katerem je dosegljiv.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za obdobje šestih mesecev, s
polnim delovnim časom in s tri-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer mestna uprava opravlja svoje naloge.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javna objava:
»svetovalec« v Sektorju za izobraževanje v Uradu za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno

varstvo in raziskovalno dejavnost«, na naslov: Mestna občina Maribor, Sekretariat za splošne zadeve,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine
Maribor in na Zavodu RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski
gp.mom@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

naslov:

Informacije v zvezi z objavo prostega delovnega mesta daje Nina Hernah Kajbič (tel.: 022201 340).
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