Zavod Znanje Postojna, javni zavod,
objavlja javni razpis
za zasedbo prostega delovnega mesta

Datum: 11.09.2019
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013,
47/2015, 33/2016 in 52/2016) Zavod Znanje Postojna, javni zavod objavlja prosto delovno
mesto
ORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
OE LJUDSKA UNIVERZA POSTOJNA

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
 zahtevana stopnja izobrazba: VII/2: specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja),
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba
 državljanstvo Republike Slovenije
 dodatna funkcionalna znanja in sposobnosti:
- opravljeno pedagoško – andragoško izobraževanje,
- strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja
- organizacijske sposobnosti,
- osnovno znanje uporabe računalniške tehnologije,
- znanje uradnega jezika,
- zaželene izkušnje pri delu na področju izobraževanja odraslih,
- odgovornost za usklajenost dela z zakonskimi predpisi za področje šolstva oz. drugimi
zakonski predpisi,
- varstvo osebnih podatkov,
- odgovornost za realizacijo letnega delovnega načrta na svojem področju,
- napori pri delu z ljudmi, neugoden delovni čas, sezonske obremenitve,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni, zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ne smejo biti pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesece,
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.

-

Dela in naloge:
ugotavljanje in raziskovanje izobraževalnih potreb,
priprava novih izobraževalnih programov,
prilagoditev obstoječih programov specifičnim ciljnim populacijam,
prilagoditev javno veljavnih programov izobraževanju odraslih in priprava izvedbenih
predmetnikov,
- medijska promocija posameznega izobraževalnega programa: reklama, komunikacija z
mediji, oblikovanje reklamnih sporočil,
- organizacijska priprava in izvedba izobraževalnega programa (kalkulacije, urniki,
razporedi, predavanj, obveščanje kandidatov),
- zagotavljanje prostorskih in ostalih tehničnih pogojev za izvedbo programa,

- svetovalno delo z udeleženci izobraževanja (pred, med in po zaključku izobraževanja) in
priprava individualnih izobraževalnih načrtov,
- uvodni in zaključni razgovori v skupinah,
- vodenje pedagoške dokumentacije,
- opravljanje drugega dela po določbah splošnih aktov zavoda in po navodilih in zadolžitvah
direktorja zavoda in vodje organizacijske enote.
Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. motivacijsko pismo in kratek življenjepis (EUROPASS) z znanji in veščinami, ki jih je
pridobil,
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna
stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ,
3. izjavo kandidata, da:
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev,
- zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti
4. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Zavodu Znanje Postojna
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v Zavodu Znanje Postojna, javnem zavodu, OE Ljudska
univerza Postojna, Ljubljanska c. 2, Postojna oz. v drugih uradnih prostorih, kjer Zavod
Znanje Postojna, javni zavod, opravlja svoje naloge.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas od 01.10.2019 do
31.10.2022, s 3 mesečnim poskusnim delom.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za prosto delovno
mesto Organizator izobraževanja odraslih«, na naslov Zavod Znanje Postojna, javni zavod,
Kolodvorska c. 3, 6230 Postojna, in sicer v roku 7 dni po objavi (do vključno 18.09.2019). Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
info@zavod-znanje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem postopku
izbire.
Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite na telefonski številki 05
72 11 283.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.

Zavod Znanje Postojna, javni zavod
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