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Mestna obeina Maribor na podlagi 25. elena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, St. 21/13) objavlja
prosto delovno mesto

»STROKOVNI SODELAVEC VI1/1 «
v Skupni slu2bi varstva okolja v Skupni obeinski upravi Maribor

Kandidati, ki se bodo prijavili na objavljeno prosto delovno mesto, morajo poleg splognih pogojev, kijih doloeajo
predpisi s podro6ja delovnega prava, izpolnjevati ge naslednje pogoje:

visokogolsko strokovno izobra2evanje (prejgnje)/visokogolska strokovna izobrazba (prejgnja) ali
visokogolsko strokovno izobra2evanje (prva bolonjska stopnja)/visokogolska strokovna izobrazba (pma
bolonjska stopnja) ali visoko6olsko univerzitetno izobra2evanje (prva bolonjska stopnja)/visokogolska
univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ,
najmanj osem mesecev delovnih izkugenj z zahtevano stopnjo izobrazbe.

Delovno podro6je:
- izvajanje strokovno-tehni6nih nalog s podroeja varstva okolja,
- sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega podroeja slu2be,
- sodelovanje pri pripravi poroeil, gradiv, analiz in drugih dokumentov z delovnega podroeja,
- pripravljanje enostavnejgih analiz, strokovnih gradiv in drugih dokumentov,
- opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.

Za2eleno je, da prijava vsebuje Obrazec: Vloga za zaposlitev, ki je objavtjen na spletni strani www.maribor.si,
v kateri kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, izkugnje in ve96ine, ki jih je pridobil.
Kandidat naj v prijavi navede tudi elektronski naslov, na katerem je dosegljiv.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedolo6en eas s polnim delovnim dasom in s tri-
meseenim poskusnim delom. lzbrani kandidat bo delo opravljal v prostorihMestne obeine Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, Maribor oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer mestna uprava opravlja svoje naloge.

Kandidat vlo2i prijavo v pisni obliki , ki jo poglje v zaprti ovojnici z oznaebo: wjavna objava: »strokovni sodelavec
VI1/1 < v Skupni slu2bi varstva okolja v Skupni ob6inski upravi Maribor, na naslov: Mestna ob6ina Maribor,
Sekretariat za splogne zadeve, Ul. heroja Staneta 1 , 2000 Maribor in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni
strani Mestne obeine Maribor in na Zavodu RS za zaposlovanje.

Za pisno obliko prijave se gteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mom@maribor.si,
pri 6emer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Informacije v zvezi z objavo prostega delovnega mesta daje Lidija Krebl (tel.: 02 2201 340).

Informacije v zvezi s podro6jem dela daje Cvetka Slana (tel.: 02 2201 296).
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