Zavod Znanje Postojna, javni zavod,
objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta
Datum: 9. 5. 2022
Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 –
ZČmlS-A, 202/21 – odl. US in 15/22) Zavod Znanje Postojna, javni zavod, objavlja prosto delovno mesto
VIŠJI PODROČNI REFERENT III ZA PODROČJE UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI – M/Ž

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
➢ zahtevana stopnja izobrazba: VI/1: višja strokovna izobrazba s področja strojništva ali
elektrotehnike, alternativno gradbeništvo; višješolska izobrazba (prejšnja)
➢ državljanstvo Republike Slovenije
➢ dodatna funkcionalna znanja in sposobnosti:
- poznavanje predpisov s področja upravljanja in vzdrževanja objektov
- vozniški izpit B kategorije
- nekaznovanost
- znanje slovenskega jezika
- pripravljenost za delo na terenu in delo v popoldanskem času
- samostojnost, zanesljivost, samoiniciativnost
- računalniška pismenost (urejevalnik besedil, delo s preglednicami in elektronsko pošto)
- sposobnost za timsko delo
- komunikativnost z željo do dela z ljudmi
- tehnična usmerjenost
- organizacijske sposobnosti in sposobnost koordinacije del
- gospodarno ravnanje z delovnimi sredstvi in predmeti dela
- splošna fizična pripravljenost
Dela in naloge:
-

analiziranje, načrtovanje in organiziranje vzdrževalnih del za nemoteno uporabo in delovanje
objektov,
pripravljanje potrebne dokumentacije za upravljanje z objekti,
svetovanje vodstvu zavoda o zadevah, povezanih z upravljanjem, vzdrževanje in obratovanjem
nepremičnin ter varčno rabo energije,
opravljanje tehničnostrokovnih del pri upravljanju, vzdrževanju in obratovanju objektov,
pridobivanje, zbiranje obdelovanje in posredovanje podatkov, potrebnih za vodenje postopkov pred
pravosodnimi, upravnimi in drugimi organi,
vodenje evidenc, pripravljanje poročil in arhiviranje dokumentacije,
vodenje in usklajevanje izvajanja vzdrževalnih in drugih del ter izvajanje njihovega nadzora,
delovanje skladno s predpisi, standardi in kodeksi o upravljanju z nepremičninami in dobrimi
poslovnimi običaji,
komuniciranje z lastniki objektov in uporabniki objektov, izvajalci storitev, dobavitelji, zaposlenimi in
drugimi deležniki v poslovanju,
delovanje skladno s predpisi za varno uporabo nepremičnin in okoljevarstvenih načel
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 obvezno vsebovati:
1. motivacijsko pismo in kratek življenjepis (EUROPASS),
2. potrdilo o nekaznovanosti ali 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,
3. izjavo kandidata, da za namen tega postopka dovoljuje Zavodu Znanje Postojna pridobitev podatkov
iz 2. točke iz uradne evidence.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Zavoda Znanje Postojna, javnega zavoda, OE Podjetniški
inkubator Perspektiva, Veliki Otok 44B, Postojna in na ostalih lokacijah oziroma v drugih uradnih
prostorih, kjer Zavod Znanje Postojna opravlja svoje naloge.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za polni delovni čas (40 ur na teden) za
nedoločen čas in s poskusno dobo dveh (2) mesecev.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Za prosto delovno mesto
Višji področni referent III za področje upravljanja z nepremičninami« na naslov Zavod Znanje Postojna,
javni zavod, Kolodvorska c. 3, 6230 Postojna, do vključno 19. 5. 2022. 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 oziroma neizbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po zaključenem
postopku izbire. Dodatne informacije o objavi prostega delovnega mesta lahko dobite na telefonski
številki 05/850 11 55.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.

Tatjana Hvala, direktorica, l.r.

