Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08)
Občina Bohinj objavlja javni razpis za naslednje prosto delovno mesto:
STROKOVNI SODELAVEC VI – VODJA RAVNANJA Z ODPADNO VODO.
Delovno mesto strokovni sodelavec VI – vodja ravnanja z odpadno vodo je strokovno
tehnično delovno mesto.
Pogoji za opravljanje dela:
- najmanj višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba ali
višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja),
- dve leti delovnih izkušenj,
- vozniški izpit B kategorije.

najmanj

Poleg navedenega pogoja morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi delovnega prava.
Delovno področje:
- organizira in vodi delo na področju ravnanja z odpadno vodo,
- odgovarja za delo svoje delovne skupine, varstvo pri delu in uporabo zaščitnih
sredstev,
- vodi delovne naloge in evidenco delovnih ur,
- skrbi za pravočasno naročilo potrebnega materiala, orodja in ostale mehanizacije,
- dela po nalogu vodje režijskega obrata,
- opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog z delovnega področja,
- spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud ter njihovo
posredovanje pristojnim organom in službam,
- reševanje zahtevnejših pobud in predlogov,
- koordiniranje dela,
- odgovornost za materialne vrednosti,
- sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja,
- pripravljanje poročil in gradiv,
- izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih
- pripravljanje analiz in poročil,
- izvajanje strokovno tehničnih nalog,
- usklajevanje s pristojnimi organi,
- izvajanje strokovnih nalog s področja zaščite in reševanja.
Prijava mora vsebovati:
- izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila
izobrazba pridobljena,
- izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
- izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Občini Bohinj pridobitev podatkov iz
druge alineje iz uradne evidence.

Nepravočasne in nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek. V izbirnem
postopku se bo presojala usposobljenost kandidatov na podlagi predstavitev v vlogi,
dokazil, referenc ter osebnih razgovorov.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
se pošljejo na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Rok
za vložitev prijave je 8 dni od objave na spletnih straneh Občine Bohinj in Zavoda RS za
zaposlovanje. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z oznako »za javni razpis – strokovni
sodelavec VI – vodja ravnanja z odpadno vodo«. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega razpisa lahko
dobite na tel. (04)577-0152 pri Cirilu Strgarju.
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