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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: OE93102  

Delodajalec: MŠO: 5052050000 šifra SKD: 91.011  Dejavnost knjižnic 
CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI
TRG REPUBLIKE 3
1000 LJUBLJANA

   

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  2400  LJUBLJANA 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) J017102 - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  IZBOR IN UREJANJE KNJIŽNIČNIH ZBIRK S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE, 
INFORMATIKE IN RAČUNALNIŠTVA, VSEBINSKA OBDELAVA GRADIVA S TEH PODROČIJ, INFORMACIJSKE 
POIZVEDBE IN POSREDOVANJE STROKOVNIH INFORMACIJ, SODELOVANJE PRI BIBLIOGRAFSKI OBDELAVI 
IN VREDNOTENJU ZNANSTVENIH DEL, OSTALE NALOGE, KI VSEBINSKO SODIJO V ŠIRŠE STROKOVNO 
PODROČJE DELOVNEGA MESTA. 

Izobrazba po Klasius:  170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0713  
Elektrotehnika in energetika 
Alternativna izobrazba:  170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0619  

Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo 
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):   

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  ne Poskusno delo:  3 meseci 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:   

Zahtevano znanje jezikov:  AN - angleški jezik razumevanje-tekoče govorjenje-zelo dobro pisanje-zelo dobro 
Zahtevana rač. znanja:  1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
 4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Zaključena formalna izobrazba 
tehniške smeri - prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo s področja elektrotehnike in računalništva. 
Zaželjeno je pasivno znanje še enega tujega jezika. Kandidati naj pošljejo prijave s kratkim življenjepisom, 
opisom delovnih izkušenj in s kopijami originalnih dokazil o izpolnjevanju zahtevane izobrazbe ter drugih 
potrebnih znanj. 

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

Rok za prijavo kandidatov:  15  dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po pošti 

Posebne zahteve delodajalca:   

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  DUNJA KOVAČ, 01 2003 405, dunja.kovac@ctk.uni-lj.si 
Kontakt delodajalca za BO:  DORIS DEKLEVA SMREKAR, 01 200 34 31 , doris.dekleva@ctk.uni-lj.si 

Posredovanje ZRSZ:  napoti ustrezne kandidate iz evidenc Zavoda 

Urnik dela: dopoldan

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 16.9.2021 Datum objave v prostorih zavoda: 17.9.2021
Rok za prijavo kandidatov: 2.10.2021


