Ljubljana, 15. 1. 2019

OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, Ljubljana, objavlja v skladu
z Zakonom o delovnih razmerjih Pravilnikom o strokovnih službah ŠOU v Ljubljani prosto
delovno mesto: 05 višji administrator.
Pogoji za zasedbo prostega delovnega mesta so naslednji:







najmanj višja izobrazba ekonomske, upravno-administrativne ali splošne smeri,
najmanj eno leto delovnih izkušenj,
komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
poznavanje administrativnega poslovanja,
računalniška pismenost,
znanje slovenskega in najmanj enega tujega jezika.

Prednost bodo imeli kandidati s predhodnimi izkušnjami s področja izvajanja ali nadziranja
subvencionirane študentske prehrane.
Osrednje naloge delavca ali delavke bodo:









vodenje stalne dejavnosti ŠOU v Ljubljani odgovorne za študentsko prehrano,
izvajanje nadzora nad ponudniki subvencionirane študentske prehrane preko
delovanja inšpektorjev subvencionirane študentske prehrane in delo v področni
komisiji,
izvajanje nalog pisarniškega poslovanja in drugih administrativnih opravil,
priprava poročil in druge dokumentacije vezane predvsem na delo organov ŠOU
v Ljubljani ter druga administrativna pomoč organom in organizacijskim oblikam ŠOU
v Ljubljani,
sodelovanje pri delu resorjev in drugih stalnih dejavnosti ŠOU v Ljubljani ter
komuniciranju ŠOU v Ljubljani,
pomoč pri evidentiranju in vodenju projektov s področij sociale, zdravstva, prostočasnih
dejavnosti, študentske prehrane in medijev,
priprava strokovnih podlag za oblikovanje študentskih strategij in predlogov, zlasti na
področju sociale, zdravstva in študentske prehrane,
sodelovanje pri izdelavi predpisanih evidenc in pripravljanje poročil ter predlogov
sklepov.

Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas enega leta, za polni delovni čas s poskusno
dobo štirih mesecev. Delo bo potekalo v prostorih delodajalca.
Kandidati pošljejo svojo prijavo s priporočeno pošto najkasneje do 25. januarja 2019 (velja
poštni žig) na uradni naslov ŠOU v Ljubljan s pripisom »prosto delovno mesto« oz. jo do istega
roka oddajo osebno v vložišču ŠOU v Ljubljan, Pivovarniška ulica 6, Ljubljana, vsak delovnik
med 11.00 in 13.00 uro.
Razgovore s kandidati, ki bodo potekali 29. in 30. januarja 2019, in izbirni postopek vodi
petčlanska komisija, ki jo je imenoval direktor ŠOU v Ljubljani, izbor delavca ali delavke pa
opravi direktor. Delo nastopi predvidoma med 1. in 5. februarjem 2019, v skladu z
dogovorom z izbranim delavcem ali delavko.
Andrej Klasinc
direktor ŠOU v Ljubljani

