Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: OC13431
Delodajalec: MŠO: 5085071000
šifra SKD: 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
OSNOVNA ŠOLA TABOR LOGATEC
TRŽAŠKA CESTA 150
1370 LOGATEC
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5530 LOGATEC
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: RAČUNALNIKAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI IN

UČITELJ MATEMATIKE Z DOPOLNJEVANJEM - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: VZDRŽEVANJE IN SKRB ZA RAČUNALNIŠKO IN PROGRAMSKO OPREMO V

ZAVODU, POUČEVANJE MATEMATIKE
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.,

Izobrazba po Klasius:
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: ne

Poskusno delo: ne

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno

2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno
4 - delo z bazami podatkov - 2 - zahtevno
5 - programiranje - 2 - zahtevno
6 - poznavanje računalniških omrežij - 2 - zahtevno
7 - poznavanje operacijskih sistemov - 2 - zahtevno
3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Kandidati naj pošljejo dokazila o

izpolnjevanju pogojev (diploma, strokovni izpit). Potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da niso v kazenskem
postopku.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih
Objava tudi na naslednjih UE:
Rok za prijavo kandidatov: 8 dni.

Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: MIŠA STRŽINAR, 01 7590 850, tajnistvo@os-tabor.si
Kontakt delodajalca za BO: VIDA URŠIČ, 01 7590 850, tajnistvo@os-tabor.si

Posredovanje ZRSZ:
Druga sporočila, opombe:
Datum sprejema prijave:
Rok za prijavo kandidatov:

1/1

4.6.2021
12.6.2021

Datum objave v prostorih zavoda: 4.6.2021

