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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: NV52965  

Delodajalec: MŠO: 5084172000 šifra SKD: 85.320  Srednješolsko poklicno in 
strokovno izobraževanje 

ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN 
GIMNAZIJA LJUBLJANA

VEGOVA ULICA 4 
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:  UČITELJ ZAČETNIK STROKOVNIH MODULOV S PODROČJA 
RAČUNALNIŠTVA - PROJEKTNO DELOVNO MESTO - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  PRIDOBIVANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH IZKUŠENJ, KI SO OBVEZNE ZA 
PRIDOBITEV POKLICNE KVALIFIKACIJE (STROKOVNEGA IZPITA). 

Izobrazba po Klasius:  170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0619  
Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), drugo 
Alternativna izobrazba:  162  visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 0619  

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

Trajanje zaposlitve:  določen čas 8 mesecev Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas 

Zahtevane delovne izkušnje:  ne Poskusno delo:  ne 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:   

Zahtevano znanje jezikov:  
Zahtevana rač. znanja:  

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Na osnovi javnega razpisa MIZŠ 
"PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021" zaposlimo osebo, ki bo stara do 
vključno 29 let ob vključitvi v operacijo (1.11.2020), nima pedagoško-andragoške izobrazbe in/ali strokovnega 
izpita na področju VIZ, a izpolnjuje vse pogoje za zaposlitev na razpisanem delovnem mestu. Zaposlitev se 
izvede le v primeru, če bo delodajalec na razpisu MIZŠ izbran - pogodba o zaposlitvi z izbranim učiteljem 
začetnikom se sklene šele po prejemu sklepa o izbiri delodajalca na javnem razpisu. 

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

Rok za prijavo kandidatov:  9  dni.

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

Posebne zahteve delodajalca:   

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  DR. UROŠ BRESKVAR, 01 2444 350, uprava@vegova.si 
Kontakt delodajalca za BO:  DR. UROŠ BRESKVAR, 01 2444 350, uprava@vegova.si 

Posredovanje ZRSZ:   

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 23.6.2020 Datum objave v prostorih zavoda: 24.6.2020
Rok za prijavo kandidatov: 3.7.2020


	

