Občina Horjul, Slovenska cesta 7, 1354 Horjul, objavlja prosto strokovno tehnično delovno
mesto:
STROKOVNI SODELAVEC VI – J016038
ZA OPRAVLJANJE SAMOSTOJNIH DEL NA PODROČJU KOMUNALE
Kandidati, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava,
izpolnjevati naslednje pogoje:
•
•

višjo strokovno izobrazbo gradbene oz. komunalne smeri (višješolska izobrazba –
prejšnja);
Najmanj 2 leti delovnih izkušenj;

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje pisne izjave:
•

•

pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka
izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede datum
sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter
kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.

Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so:
-

opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog s področja komunale in gospodarskih
javnih služb
reševanje zahtevnejših pobud in predlogov
koordiniranje dela
odgovornost za materialne vrednosti
sodelovanje pri izvajanju postopkov s področja komunale in gospodarskih javnih služb
pripravljanje poročil in gradiv
izvajanje nadzora nad vzdrževalnimi in investicijskimi deli ter pravilnim in pravočasnim
izvajanjem pogodbenih del
usklajevanje s pristojnimi organi
priprava dokumentacij gradbenih investicij
izvajanje javnih naročil
druge naloge

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in 6 mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na strokovnotehničnem delovnem mestu strokovni sodelavec VI v upravi Občine Horjul. Predvideni datum za
nastop dela je takoj po opravljenih postopkih izbire oz. po dogovoru.
Kandidate vabimo, da do 15.7.2009 pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi
izjavami na naslov: Občina Horjul. Slovenska c. 7, 1354 Horjul.
Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite ga. Jereb na številko (01) 7591 132.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

