VODJA TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA CERKNICA – STROKOVNI VODJA - M/Ž
Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka NN30321
Naziv delodajalca
Naslov delodajalca
Naziv delovnega mesta
oziroma dela

Opis del in nalog

Upravna enota delovnega
mesta oziroma dela
Izobrazba
Trajanje zaposlitve
Delovni čas
Delovne izkušnje
Vozniški izpit
Znanje jezikov
Računalniška znanja

Drugi pogoji

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK
TABOR 42 , 1380 CERKNICA
VODJA TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA
CERKNICA – STROKOVNI VODJA - M/Ž
ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZIRANJE DELA V
ENOTI, ZAGOTAVLJANJE ZAKONITOSTI DELA V OKVIRU
SVOJIH POOBLASTIL, PRIPRAVA IN OBLIKOVANJE
SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH GRADIV S SVOJEGA
PODROČJA, PRIPRAVA LETNIH PROGRAMOV DELA IN
POROČIL S SVOJEGA PODROČJA DELA, SKRB ZA
IZVAJANJE IN NADZOROVANJE IZVAJANJA SANITARNIH,
HIGIENSKIH IN ZDRAVSTVENIH PREDPISOV TER
PREDPISOV ZA VARNO DELO IN POŽARNO VARNOST,
DRUGA DELA, OPREDELJENA S POGODBO O ZAPOSLITVI,
DRUGA DELA PO NALOGU DIREKTORJA.
CERKNICA
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja)
ipd.
Določen čas, 60 mesecev
polni delovni čas
4 leta
B
angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,
pisanje tekoče
urejevalniki besedil - zahtevno
Prijava mora vsebovati: življenjepis kandidata (Europass),
vizijo oziroma program dela enote TIC za obdobje petih let,
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 JZ 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.
Pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev
kandidati pošljejo priporočeno na naslov: Notranjski regijski
park, Tabor 42, 1380 Cerknica, z oznako »PRIJAVA NA
RAZPIS VODJA TIC CERKNICA – NE ODPIRAJ!«. Vodstvo
zavoda bo na podlagi prijav na razgovor povabil največ tri
kandidate. O datumu razgovora bodo kandidati obveščeni
po el. pošti, navedeni v prijavi. Nepravočasne in nepopolne
vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Prijava je mogoča do
Način prijave kandidatov
Urnik dela
Objava PD na

DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ
EVIDENC ZAVODA
3. 08. 2019
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
dopoldan
Cerknica

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

