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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: NR01421    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 5243297000 šifra SKD: 85.320 

 SREDNJA TEHNIŠKA IN POKLICNA ŠOLA TRBOVLJE 
 ŠUŠTARJEVA KOLONIJA 7 A 
 1420 TRBOVLJE 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5556  TRBOVLJE   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  PROJEKTNO DELOVNO MESTO UČITELJA STROKOVNIH MODULOV S 
PODROČJA STROJNIŠTVA - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  ZAPOSLITEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA 
IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGAMA "UČIM SE BITI UČITELJ"   
 
 
Izobrazba po Klasius:   170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 
521  Strojništvo in obdelava kovin,    
Alternativna izobrazba:   162  visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 521  
Strojništvo in obdelava kovin,    
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  določen čas  do 6 mesecev oz. od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020. Zaposlitev na projektnem 
delovnem mestu se izvede samo v primeru, da bo delodajalec na predmetnem javnem razpisu izbran.  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:   1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z 

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

 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Kandidat išče prvo zaposlitev oz. 
ima manj delovnih izkušenj na področju VIZ, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu zahteva Pravilnik o 
strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju VIZ. Potrdilo o nekaznovanosti   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Rok za prijavo kandidatov:  5  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:  MOJCA DOLAR, ,, ,   
Kontakt delodajalca za BO:  MOJCA DOLAR, 03 56 33 450, tajnistvo@stps-trbovlje.si   
 
Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  ne   
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Datum sprejema prijave:  30.9.2019  Datum objave v prostorih zavoda:  1.10.2019   
Rok za prijavo kandidatov:  6.10.2019  


