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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: MD25443    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 5052220000 šifra SKD: 91.011 

 KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO 
 Rozmanova ulica 28 
 8000 NOVO MESTO 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5538  NOVO MESTO   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  KNJIŽNIČAR - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  DELO Z UPORABNIKI, BIBLIOPEDAGOŠKO DELO, RAZVOJ IN ORGANIZACIJA 
DELA Z MLADIMI BRALCI, DELO NA IZPOSOJI, SODELOVANJE PRI NABAVI GRADIVA, IZDELAVA STATISTIK. 
  
 
 
Izobrazba po Klasius:   150  srednja strokovna, srednja splošna,    
Alternativna izobrazba:  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  določen čas do vrnitve delavke z bolniškega dopusta   Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto   Poskusno delo:  ne   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B   
 
Zahtevano znanje jezikov:   AN - angleški jezik  razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro, SL - 

slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče   
Zahtevana rač. znanja:   1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 2 - zahtevno, 4 - delo z 

bazami podatkov - 2 - zahtevno, 5 - programiranje - 1 - osnovno, 6 - poznavanje 
računalniških omrežij - 1 - osnovno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno, 
3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno   

 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  zaposlitev do vrnitve delavke z 
bolniškega dopusta, 1 leto delovnih izkušenj v knjižničarstvu, poznavanje sistema COBISS.   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Rok za prijavo kandidatov:  3  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   objava bo tudi na spletu 5. 11. 2014  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  ANJA BERUS 040 421-800 anja.berus@nm.sik.si   
Kontakt delodajalca za BO:  ANJA  BERUS, 040 421-800, anja.berus@nm.sik.si   
 
Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  ne   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum sprejema prijave:  4.11.2014  Datum objave v prostorih zavoda:  5.11.2014   


