
 
Datum : 4. 4. 2018 
 
 
Članica univerze: UP REKTORAT 
 
 
ZADEVA: Zunanje povpraševanje  
 
Delovno mesto: J017102 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) V SLUŽBI ZA 
RAZISKOVALNO IN RAZVOJNO DEJAVNOST UP 
 
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas za polni delovni čas 40 ur na teden s poskusnim 
delom 3 mesece. Možnost zasedbe delovnega mesta po dogovoru. 
 
Zahtevana usposobljenost (dodatna funkcionalna znanja): 

- natančnost in zanesljivost, 
- samostojnost, 
- komunikativnost, 
- sposobnost timskega dela, 
- znanja za delo z računalnikom. 

 
Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal: 

- samostojno pripravljanje pravne podlage, dokumentacije in delovnih aktov za organiziranje in 
izvajanje dejavnosti NOE, 

- pripravljanje gradiv za seje organov in komisij s področja, ki ga pokriva NOE, 
- proučevanje praks, zakonov, predpisov s področja dela NOE in o novostih obveščanje 

nadrejenih, 
- samostojno zbiranje in urejanje podatkov o predvidenih poslovnih procesih in stanjih na 

področju dela, 
- pripravljanje splošnih aktov in organizacijskih navodil s področja dela NOE, 
- opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca. 

 
Zahtevana izobrazba:  

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) 
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 
- magistrska izobrazba  
 

 
Znanje tujih jezikov: aktivno znanje enega svetovnega jezika 
 
Delovne izkušnje: 3 leta 
 
Zaželena znanja in sposobnosti:  
 

- analitične in metodološke sposobnosti, 
- zaželene so izkušnje z administrativnim vodenjem mednarodnih projektov, 
- odlično poznavanje dela z bazami podatkov (Excel), 
- poznavanje in uporaba IKT orodij za analizo in raziskovanje,  
- izkušnje s podporo z delom s socialnimi omrežji, spletno stranjo, 
- poznavanje orodij za upravljanje vsebin na spletnih straneh ter  
- povezovanjem vsebin med različnimi mediji, 
- odlične kompetence pisnega izražanja, 
- organizacijske sposobnosti, 
- storitvena naravnanost, 
- proaktivnost in samoiniciativnost, 
- zaželeno znanje angleškega jezika. 



 
 

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje z vodenjem nacionalnih in/ali mednarodnih 
projektov, prav tako so zaželene izkušnje s področja vodenja javnih naročil na področju nabave 
raziskovalne opreme. Zaželeno je, da so pisne ponudbe napisne tudi v angleškem jeziku. 
 
 
Razpis je objavljen na Zavodu RS za zaposlovanje pod registrsko številko prijave: NB28702. Rok za 
prijavo kandidatov je 12.4.2018. Način prijave kandidatov je možen po pošti in po e-pošti. 
 
 
 
 
          


