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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: NF75741    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 5052513000 šifra SKD: 85.590 

 LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE 
 Trg zbora odposlancev 30 
 1330 KOČEVJE 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5516  KOČEVJE   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  KOORDINATOR V OKVIRU VEČGENERACIJSKEGA CENTRA SKUPAJ (VGC), 
KOORDINACIJA PROJEKTA, DELNA IZVEDBA DELAVNIC IN PREDAVANJ, KOORDINACIJA DELAVNIC ZA 
RANLJIVE SKUPINE, MREŽENJE IN KOMUNIKACIJA Z DELEŽNIKI V LOKLANME OKOLJU, VODENJE 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, PRIPRAVA VSEBINSKIH IN FINANČNIH POROČIL V SKLADU Z NAVODILI ZA 
POROČANJE, SKRB ZA PROMOCIJO VGC (OBJAVA DOGODKOV NA SPLETNIH STRANI, SOCIALNIH 
OMREŽJIH), EVALVIRANJE REZULTATOV IN KAZALNIKOV, SPREMLJANJE FINANČNE KONSTRUKCIJE 
PROJEKTA, DELO V TIMU, IZOBRAŽEVANJE NA SVOJEM PODROČJU DELA.   
 
 
Izobrazba po Klasius:   162  visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., ,  
  
Alternativna izobrazba:   170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., ,  
  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  določen čas zaposlitev je predvidena od septembra 2018 do predvidoma zaključka projekta 
30.9.2021  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  6 let   Poskusno delo:  ne   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B   
 
Zahtevano znanje jezikov:   AN - angleški jezik  razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro 

  
Zahtevana rač. znanja:   1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 3 - 

računalniško oblikovanje - 1 - osnovno   
 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Kandidat mora imeti dobre 
organizacijske sposobnosti, nujne so zahtevane delovne izkušnje po pridobljeni visokošolski izobrazbi na 
področju dela z ranljivimi skupinami (kot npr. starejši, mladi, Romi, družine, osebe s posebnimi potrebami, 
osipniki...). Za potrebe koordinacije in izvedbe mora imeti oseba občutek in veselje za delo z ljudmi. Delo 
poteka na lokaciji Kočevje, ter nekajkrat mesečno na lokaciji Sodražica in Kostel. Kandidati naj pošljejo pisne 
vloge z življenjepisom in natančno opredeljenimi delovnimi izkušnjami, še posebej z ranljivimi skupinami, kjer 
je natančno opredeljena vsebina dela in organizacija, kjer je oseba opravljala delo z ranljivimi skupinami, ter 
dokazili o izpolnjevanju izobrazbenih pogojev po pošti na naslov LU Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje ali po 
elektronski pošti maja.rupnik@lu-kocevje.si.   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v drugih medijih   
 
Objava tudi na naslednjih UE:  GROSUPLJE, NOVO MESTO, RIBNICA, LJUBLJANA   
 
Rok za prijavo kandidatov:  7  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po pošti  
  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  MAJA RUPNIK, 01 89 38 273, maja.rupnik@lu-kocevje.si   
Kontakt delodajalca za BO:  MAJA RUPNIK, 01 8938 273, maja.rupnik@lu-kocevje.si   
 
Posredovanje ZRSZ:   napoti ustrezne kandidate iz evidence Zavoda.   
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Okvirna mesečna plača:                         
 
Urnik dela:  dopoldan  
 
 
Druga sporočila, opombe:     
 
 
Datum sprejema prijave:  10.9.2018  Datum objave v prostorih zavoda:  11.9.2018   
Rok za prijavo kandidatov:  18.9.2018  


