Datum objave: 24.11.2015
Kraj objave: na spletni strani CPI (www.cpi.si) in na spletni strani ter v prostorih Zavoda RS
za zaposlovanje

RAZPIS PROSTIH DELOVNIH MEST
delo na projektu Erasmus+: New Models in Work-Based Learning NewWBL
Center RS za poklicno izobraževanje objavlja naslednja prosta delovna mesta:
Višji svetovalec področja III – 1 delovno mesto
Podatki o delovnem mestu:
- število prostih mest: 1
- polni delovni čas - 40 ur tedensko, od ponedeljka do petka, enoizmensko delo samo dopoldne (PRVE 4 MESECE);
- polovični delovni čas – 20 ur tedensko, od ponedeljka do petka, enoizmensko delo
- samo dopoldne 8predvidoma od aprila 2016 dalje do konca projekta)
- zaposlitev za določen čas, za čas trajanja projekta – do 30.4.2018, s predvidenim
pričetkom 1.12.2015
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- zahtevane delovne izkušnje: 3 leta, prednost imajo kandidati z delovnimi izkušnjami
na projektih sofinanciranih iz evropskih sredstev;
- izobrazba: univerzitetna izobrazba (VII/2 stara stopnja ali 2. bolonjska stopnja
izobrazbe); prednost imajo kandidati z družboslovno smerjo izobrazbe
Potrebna funkcionalna znanja:
- znanje vsaj enega tujega jezika
- projektno delo
- uporaba multimedijskih pripomočkov.
Pogoji za zasedbo in opis delovnega mesta:
Predpisana izobrazba:
UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
Zahtevane
delovne
3 leta
izkušnje:
Plačna skupina:
I
Šifra delovnega mesta:
I017161
Tarifni razred:
Plačni razred
VII/2
33 – 43
delovnega mesta:
Naloge:
- Sledi dogovorjeni viziji, strategiji, ciljem ter sodeluje pri razvoju svojega strokovnega
področja.
- Pripravlja zahtevnejša strokovna gradiva na svojem strokovnem področju.
- Predstavlja in argumentira strokovna gradiva s svojega strokovnega področja pred
strokovno javnostjo.
- Metodološko vodi pripravo strokovnih dokumentov.
- Svetuje na podlagi dobrega poznavanja večjega dela svojega strokovnega področja.
- Samostojno opravlja strokovne naloge na svojem strokovnem področju.
- Pridobiva nove teoretične in praktične vidike stroke in jih vključuje v svoje delo.
- Vodi/sodeluje nacionalne in/ali mednarodne projekte na svojem strokovnem področju.
- Opravlja druge naloge po nalogu vodstva.

Rok za oddajo vlog na razpisano prosto delovno mesto je 3 delovne dni od objave, in
sicer po pošti na naslov Center RS za poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 1000
Ljubljana, v zaprti kuverti, s pripisom »prijava na prosto delovno mesto (projekt
Erasmus+: NEW WBL)« ali na elektronski naslov simona.kuder@cpi.si.
Vloga mora vsebovati:
- življenjepis (obvezno CV-Europass),
- potrdilo o delovni dobi
- potrdilo o izobrazbi.

Pripravil/a:
Simona Kuder

Elido Bandelj
Direktor

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem
mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:

MH96810

MŠO: 5910668000

šifra SKD: 84.120
CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
Kajuhova ulica 32 U
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: VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III - DELO NA PROJEKTU

ERASMUS+ NEWWBL - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: SLEDI DOGOVORJENI VIZIJI, STRATEGIJI, CILJEM TER

SODELUJE PRI RAZVOJU SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA. PRIPRAVLJA
ZAHTEVNEJŠA STROKOVNA GRADIVA NA SVOJEM STROKOVNEM PODROČJU.
PREDSTAVLJA IN ARGUMENTIRA STROKOVNA GRADIVA S SVOJEGA STROKOVNEGA
PODROČJA PRED STROKOVNO JAVNOSTJO. METODOLOŠKO VODI PRIPRAVO
STROKOVNIH DOKUMENTOV. SVETUJE NA PODLAGI DOBREGA POZNAVANJA VEČJEGA
DELA SVOJEGA STROKOVNEGA PODROČJA. SAMOSTOJNO OPRAVLJA STROKOVNE
NALOGE NA SVOJEM STROKOVNEM PODROČJU. PRIDOBIVA NOVE TEORETIČNE IN
PRAKTIČNE VIDIKE STROKE IN JIH VKLJUČUJE V SVOJE DELO. VODI/SODELUJE
NACIONALNE IN/ALI MEDNARODNE PROJEKTE NA SVOJEM STROKOVNEM PODROČJU.
OPRAVLJA DRUGE NALOGE PO NALOGU VODSTVA.
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna
(prejšnja) ipd., 310 Družbene vede (podrobneje neopredeljeno)
Izobrazba po Klasius:

Trajanje zaposlitve: določen čas 30.4.2018

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta

Poskusno delo: 3 meseci

Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov: AN - angleški jezik razumevanje-zelo dobro, govorjenje-zelo dobro,
Zahtevana rač. znanja:

pisanje-zelo dobro
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: Prednost imajo

kandidati z delovnimi izkušnjami s projekti financiranimi s strani EU sredstev. Obvezna priloga
k prijavi je: življenjepis Europass, potrdilo o izobrazbi in delovni dobi.
Način prijave: po e-pošti na simona.kuder@cpi.si
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Rok za prijavo kandidatov: 3 dni.
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: SIMONA KUDER, 5864 279, simona.kuder@cpi.si
Poskusno delo: 3 meseci
Datum sprejema prijave: 23.11.2015 ; Datum objave v prostorih zavoda: 24.11.2015

Rok za prijave: 27.11.2015

