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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: ME99188    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 1930621000 šifra SKD: 91.040 

 JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO 
 GRAD 191 
 9264 GRAD 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5536  MURSKA SOBOTA   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  NARAVOVARSTVENI SODELAVEC III - M/Ţ   
 
Podroben opis delovnega mesta:  KOORDINACIJA IN IZVAJANJE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI Z OSTALIMI 
DELEŢNIKI PRIPRAVA FINANČNIH IN VSEBINSKIH POROČIL PROJEKTA  PRIPRAVA RAZPISNIH 
DOKUMENTACIJ PROJEKTA IZVAJANJE POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
NARAVOSLOVNIH DNI  NAGOVARJANJE LASTNIKOV TRAVNIKOV IN KMETOV SKUPAJ S PROJEKTNIMI 
PARTNERJI DELO Z GEOGRAFSKIM INFORMACIJSKIM SISTEMOM POZNAVANJE PREDPISOV S PODROČJA 
DEJAVNOSTI ZAVODA   
 
 
Izobrazba po Klasius:   170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 
400  Naravoslovje, matematika in računalništvo (podrobneje neopredeljeno)   
Alternativna izobrazba:  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  določen čas 12 mesecev  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:   8 mesecev  Poskusno delo:  ne   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B   
 
Zahtevano znanje jezikov:   AN - angleški jezik  razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro, NE - nemški 

jezik razumevanje-dobro, govorjenje-zadovoljivo, pisanje-zadovoljivo   
Zahtevana rač. znanja:   1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z 

bazami podatkov - 2 - zahtevno, 5 - programiranje - 1 - osnovno, 6 - poznavanje 
računalniških omreţij - 2 - zahtevno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno, 
3 - računalniško oblikovanje - 2 - zahtevno   

 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  vsaj 8 mesecev delovnih izkušenj 
ali izkušenj pri sodelovanju v naravovarstvenih projektih zelo dobro poznavanje področja zavarovanega 
območja narave izkušnje s področja spremljanja stanja narave izkušnje z delom z otroci komunikacijske 
sposobnosti    
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Rok za prijavo kandidatov:  3  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  NATAŠA KRPIČ 031354187 natasa.ferko@goricko.info   
Kontakt delodajalca za BO:  , 031354187, natasa.ferko@goricko.info   
 
Posredovanje ZRSZ:   napoti ustrezne kandidate iz evidence Zavoda.   
 
Okvirna mesečna plača:                         
 
Urnik dela:  dopoldan  
 
 
Druga sporočila, opombe:     
 
 



2/2 

Datum sprejema prijave:  16.4.2015  Datum objave v prostorih zavoda:  20.4.2015   


