Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice

Datum: 05.02.2015
Številka: 1100-001/2015-2

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-u.p.b., 65/08, 69/08 ZZavar-E in
40/12-ZUJF - v nadaljevanju ZJU) Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje objavlja

javni natečaj za zasedbo dveh prostih delovnih mest:
NARAVOVARSTVENI SVETOVALEC, šifra delovnega mesta 1017045, za določen čas, za čas trajanja
projekta LJUBA Ludje za Barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju (LJUBA), predvidoma do
31.03.2016 oz. do zaključka projekta, s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim delom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imeti morajo najmanj visokošolsko 2. stopnje oz. visokošolsko univerzitetno (prejšnjo) stopnjo
izobrazbe, ali drugo ustrezno stopnjo,
- najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
- vozniški izpit B kategorije.
Poleg tega od vas pričakujemo:
- znanje projektnega vodenja,
- poznavanje področja varstva naravne in kulturne dediščine, prostorskega in regionalnega razvoja ter
razvoja podeželja,
- poznavanje zavarovanega območja,
- osnovno raven znanja angleškega jezika,
- poznavanje predpisov s področja dejavnosti zavoda.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja
izobrazbe.
Delovno področje:
- koordinacija in organiziranje nalog v okviru projekta LJUBA,
- strokovno in administrativno-tehnično delo na projektu,
- izdelovanje zahtevnejših poročil za potrebe projekta,
- delo na terenu,
- komunikacija z deležniki.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in
smer izobrazbe, ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih
izkušenj,
3. izjavo kandidata, da ima vsaj osnovno raven znanja angleškega jezika.
Prijava naj vsebuje kratek življenjepis. V njem naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je terensko poznavanje območja ter izzivov naravovarstva in
kmetijstva na območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z

delovnimi izkušnjami na primerljivih delovnih mestih in z znanjem, potrebnim za opravljanje del in nalog na
razpisanem delovnem mestu.
Delovno mesto je opredeljeno s tarifno skupino Vll/2, plačni razred delovnega mesta je 33. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih JZ Krajinski park Ljubljansko barje, Podpeška cesta 380, 1357 Notranje Gorice.
Predviden začetek dela: 23.2.2015 oz. po dogovoru.
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženih dokazil ter na podlagi razgovora s
kandidati. Z izbranima kandidatoma bo sklenjena pogodba za določen čas, za čas trajanja projekta LJUBA,
predvidoma do 31.03.2016 oz. do zaključka projekta, s polnim delovnim časom in 3 mesečnim poskusnim
delom.
V izbirni postopek se bo v skladu z 12. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/2006 in 104/10) uvrstile vse
popolne in pravočasne prijave, iz katerih bo razvidno, da kandidat izpolnjuje natečajne pogoje, pri čemer
formalno nepopolnih vlog ne bomo uvrstili v izbirni postopek.
Kandidati naj vložijo pisno prijavo in nam jo posredujejo po pošti v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« na naslov: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko Barje, Podpeška cesta 380, 1357
Notranje Gorice, in sicer v roku 8 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje in na spletni strani
Krajinskega parka Ljubljansko barje, oziroma najkasneje do 14.02.2015.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja in delovnem področju daje ga. Janja Jepeelj, telefon 08 20 52 350.
V besedilu javnega natečaja prostega delovnega mesta so uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

