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Zadeva: Interno in zunanje povpraševanje
H017006 RAZVOJNI SODELAVEC na Centru za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij - CORA (42. pl. r.)
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas, za obdobje
enega leta, s poskusnim delom treh mesecev, začetek dela v skladu z dogovorom.
Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba,
- aktivno znanje svetovnega jezika.
Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:
- znanja za delo z računalnikom,
- več kot le osnovno znanje programiranja,
- strokovne in organizacijske sposobnosti,
- sposobnost timskega dela,
- samostojnost,
- zanesljivost.
Druga zaželena znanja/sposobnosti:
- izvolitev v naziv razvojni sodelavec oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv,
- programiranje spletnih aplikacij z ogrodji Javascript (AngularJS)
Delovne izkušnje:
praviloma 3 leta s področja dela.
Splošen opis del in nalog:
- uvajanje in preskušanje znanih, opisanih metod in postopkov,
- razvoj novih metod in postopkov,
- sodelovanje pri pripravi programa raziskovalnega dela,
- izdelava strokovnih analiz, poročil in elaboratov, meritev, preizkusov za potrebe raziskovalnorazvojnih nalog,
- strokovno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki,
- pisanje prispevkov in poročil s področja raziskovalno-razvojnega in strokovnega dela
- sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
- publiciranje razvojnega dela doma in v tujini,
- sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
- sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah,
- opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.
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Podroben opis del in nalog glede na področje dela:
- sodelovanje pri razvoju kadrovskega sistema UNIS, pomoč pri administraciji sistema, odpravljanje
tekočih napak,
- sodelovanje na slovenskih in mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektih.

Kandidatke oziroma kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljejo:
- na interni razpis do srede, 2. 11. 2022 na e-naslov kadrovska.famnitiam@upr.si,
- na zunanji razpis pa v skladu z roki določenimi na Zavodu RS za zaposlovanje.

Prosimo za sočasno odobritev internega in zunanjega razpisa.

Kontakt:
Kadrovska služba UP FAMNIT/UP IAM
e-mail : kadrovska.famnitiam@upr.si
telefon: 05 611-75-77

Predlagatelj:
prof. dr. Vito Vitrih,
direktor UP IAM

Odobril:
prof. dr. Klavdija Kutnar,
rektorica UP
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