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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: OU87547  

Delodajalec: MŠO: 5050812000 šifra SKD: 85.100  Predšolska vzgoja 
VRTEC VELENJE
Šlandrova cesta 11 A
3320 VELENJE

   

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5559  VELENJE 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA OTROKA - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  POMOČ GIBALNO OVIRANEMU OTROKU 

Izobrazba po Klasius:  150  srednja strokovna, srednja splošna,  
Alternativna izobrazba:   
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):   

Trajanje zaposlitve:  določen čas 6 mesecev oziroma OD 1. 3. 2023 DO 31. 8. 2023 Vrsta zaposlitve:  polni delovni 
čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  ne Poskusno delo:  ne 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:   

Zahtevano znanje jezikov:  SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče 
Zahtevana rač. znanja:  

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Dokazilo o zaključeni ustrezni 
izobrazbi; potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega 
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev; potrdilo, 
da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost ter da ni bil 
uveden kazenski postopek zoper spolno nedotakljivost (107. a člen ZOFVI). Potrdili Ministrstva za pravosodje 
in pristojnega Okrajnega sodišča ne smeta biti starejši od 8 dni. Pri zaprosilu za potrdili je potrebno navesti 
namen izdaje potrdil: varstvo predšolskih otrok. 

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh 
Objava tudi na naslednjih UE:   

Rok za prijavo kandidatov:  3  dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti 

Posebne zahteve delodajalca:   

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  DAMJANA POLANEC, 03 898 24 06, damjana.polanec@vrtec-velenje.si 

Kontakt delodajalca za BO:  DAMJANA POLANEC, 03 898 24 06, damjana.polanec@vrtec-velenje.si 

Posredovanje ZRSZ:  napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda 

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 14.2.2023 Datum objave v prostorih zavoda: 15.2.2023
Rok za prijavo kandidatov: 20.2.2023


