Štev.: 2-25/2022-LG
Datum: 24. 10. 2022
Članica univerze: UP IAM

Zadeva: Interno in zunanje povpraševanje
J017100 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 na Centru za Oblikovanje in Razvoj Aplikacij - CORA
(30. 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 višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali
- visokošolska strokovna izobrazba ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba,
- aktivno znanje svetovnega jezika.
Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:
- natančnost in zanesljivost,
- osnovno znanje programiranja,
- sposobnost timskega dela,
- znanje za delo z računalnikom,
- komunikativnost in odgovornost.
Druga zaželena znanja/sposobnosti:
- programiranje spletnih aplikacij z ogrodji Javascript (AngularJS).
Delovne izkušnje:
3 leta (praviloma).
Splošen opis del in nalog:
- pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti NOE,
- skrb za reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela NOE,
- pripravljanje gradiv za seje organov in komisij s področja, ki ga pokriva NOE, pisanje zapisnikov,
- spremljanje zakonodaje s področja dela NOE,
- sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela NOE,
- pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela NOE,
- oblikovanje strokovnih podlag za odločanje o projektih in programih s področja dela,
- opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenega delavca.
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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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