
DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka NL44311 

Naziv delodajalca NOTRANJSKI REGIJSKI PARK
Naslov delodajalca TABOR 42 , 1380 CERKNICA

Naziv delovnega mesta 
oziroma dela

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA - M/Ž

Opis del in nalog ORGANIZACIJA IN VODENJE ZAVODA
Upravna enota delovnega 

mesta oziroma dela
CERKNICA

Izobrazba
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) 
ipd.

Trajanje zaposlitve Določen čas, 60 mesecev
Delovni čas polni delovni čas

Delovne izkušnje 5 let
Vozniški izpit B

Znanje jezikov angleški jezik  razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, 
pisanje tekoče

Računalniška znanja urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - 
zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno

Drugi pogoji

Organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki so razvidne iz 
referenc o njegovem delu in zaposlitvah. Prijava mora 
vsebovati: življenjepis kandidata v obliki Europass, dokazila 
s katerimi kandidat dokazuje znanja, ki jih navaja v 
življenjepisu, dokazila glede zahtevane izobrazbe, iz 
katerega mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter 
ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, izjavo in 
dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede znanja tujih jezikov, 
izjavo, da je državljan Republike Slovenije, izjavo, da ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil 
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest 
mesecev, izjavo, da zoper njega ni bila vložena 
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, izjavo, da za 
namen tega postopka dovoljuje Javnemu zavodu Notranjski 
regijski park, pridobitev podatkov o izpolnjevanju razpisnih 
pogojev iz uradnih evidenc. V Primeru, da kandidat tega 
soglasja ne priloži, bo moral sam predložiti ustrezna 
dokazila, vizijo oziroma program delovanja zavoda za 
obdobje naslednjih petih let.
 Vloge priporočeno s prip. NE ODPIRAJ - PRIJAVA 
DIREKTOR

Prijava je mogoča do 11. 05. 2019
Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, Drugo

Objava PD na  Cerknica

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, http://www.ess.gov.si

http://www.ess.gov.si

