Na podlagi 7. odstavka 57. clena Zakona o javnih usluzbencih (Uradni list RS, st. 63/07 - UPB3, 65/08 in
40/12- ZUJF) ter 25. clena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, st. 21/13, 78/13 - popr., 47/15
- ZZSDT, 33/16 - PZ-F, 52/16 in 15/17 - odl. US; v nadaljevanju: ZDR-1) in Akta o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest v obcinski upravi Obcine Odranci z dne 21.7.2008 (s spremembami in
dopolnitvami) zupan Obcine Odranci objavlja prosto strokovno-tehnicno delovno mesto

ANALITIK VI (m/z)
(sifra delovnega mesta: J016001)
za dolocen cas, tj. za dobo enega leta, z moznostjo podaljsanja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splosnih pogojev, ki jih dolocajo
predpisi s podrocja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima pridobljeno izobrazbo, ki ustreza najmanj visji strokovni izobrazbi ali najmanj visjesolski
izobrazbi (prejsnji),
6 mesecev delovnih izkusenj.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkusnjami s podrocja delovnega mesta.
Kot delovne izkusnje se stejejo tiste izkusnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnih
mestih iste stopnje izobrazbe, vkljucno s pripravnistvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkusnje, ki
jih je javni usluzbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih driavnih organih na
podobnih delovnih mestih za eno stopnjo nizje izobrazbe, razen pripravnistva.
Opis del in nalog delovnega mesta:
urejanje dokumentacije drustvom in skupinam v obcini,
opravljanje strokovnih in administrativno - tehnicnih nalog z delovnega podrocja operacije
^Center kultume dediscine Odranci-Prekmurska hisa,

opravljanje analiz, porocil, informacij in drugih nalog po odredbi vodje projekta pri izvajanju
projektnih aktivnosti obcine,
sodelovanje pri pripravi statisticnih pregledov, informacij in drugih podlag za odlocanje,
zbiranje in urejanje podatkov z delovnega podrocja organa,
organiziranje, promoviranje vseh kulturnih in drugih prireditev, ki jih planira obcina in drustva,
povezovanje in informiranje drustev in skupin v obcini,
dokumentiranje prireditev, srecanj, delavnic,

vodenje evidenc in
opravljanje drugih nalog po nalogu zupana.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja/raven in smer/podrocje izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2.pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede

zahtevanih delovnih izkusenj; v izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve
delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opise delo in raven zahtevnosti dela,

ki ga je opravljal pri tern delodajalcu.

Zazeleno je, da prijava vsebuje tudi kratek zivljenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja in vescine, ki jih je pridobil. Kandidat naj delovne izkusnje, zaradi
katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za dolocen cas, tj. za dobo enega leta, z
moznostjo podaljsanja, s polnim delovnim casom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Obcine Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci.

Kandidati posljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z oznacbo: za javno objavo - Analitik Vl
na naslov: Obcina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci, in sicer v roku 3 (delovne) dni od objave na
spletni strani Obcine Odranci in spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, to je do
25.4.2019. Za pisno obliko prijave se steje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov
obcina.odranci@siol.net, pri cemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Ce je
prijava poslana po posti, se steje, da je pravocasna, ce je oddana na posto priporoceno, in sicer

najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obvesceni v osmih dneh po zakljucenem postopku izbire. Obvestilo o
koncani izbiri bo objavljeno na spletnih straneh Obcine Odranci (https://www.odranci.si/).
Dodatne informacije o izvedbi postopka je mogoce dobiti pri ga. Tadeji Gostan, ki je dosegljiva na
telefonski stevilki 02/577-34-83 ali po elektronski posti obcina.odranci@siol.net.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moski slovnicni obliki, uporablja kot
nevtralen tako za zenske kot moske.
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