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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: NT04328    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 5881447000 šifra SKD: 53.100 

 POŠTA SLOVENIJE D.O.O. 
 Slomškov trg 10 
 2000 MARIBOR 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5564  MARIBOR   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  STROKOVNI SODELAVEC ZA VZD TER VARSTVA PRED POŽAROM - M/Ž 
  
 
Podroben opis delovnega mesta:  ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELO TER VARSTVA PRED 
POŽAROM.   
 
 
Izobrazba po Klasius:   170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 
862  Varno delo in varovanje zdravja,    
Alternativna izobrazba:  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  2 leti   Poskusno delo:  6 mesecev   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B   
 
Zahtevano znanje jezikov:      
Zahtevana rač. znanja:      
 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Za zasedbo prostega delovnega 
mesta se zahteva strokovna izobrazba univ. dipl. varnostni inženir oz. drugi ustrezni poklici visokošolskega 
izobraževanja druge stopnje. Alternativa: visokošolsko strokovno izobraževanje in 5 let delovnih izkušenj s 
področja dela. Zahteva se najmanj 2 leti delovnih izkušenj s področja varnosti pri delu in varovanja. Dodatna 
funkcionalna znanja: Excel – osnovno znanje (Z), Word – osnovno znanje (Z), obvladovanje tujega jezika na 
ravni A1 – angleščina (Z), vozniški izpit B kategorije (Z), obvladovanje Outlooka (Z), strokovni izpit iz varnosti 
in zdravja pri delu (Z), strokovni izpit iz varstva pred požarom (Z), andragoško-pedagoški izpit (Z), Corel ali 
AutoCAD-osnovno znanje (Z), strokovni izpit za varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga (Z), 
slovenski jezik – visoka raven (Z). Priporočena znanja: MS Project-osnovno znanje, poznavanje sistemov 
kakovosti, varovanja okolja, promocije zdravja na delovnih mestih, ravnanja s človeškimi viri, strokovni izpit za 
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih za fazo priprave in fazo 
izvajanja projekta. Psihofizične sposobnosti: verbalna in pisna komunikacija, samoiniciativnost in 
organizacijske sposobnosti. Z izbranim kandidatom oz. kandidatko se sklene pogodba o zaposlitvi za 
nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom. K prijavi je potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti.   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Rok za prijavo kandidatov:  7  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  NATALIJA STOPINŠEK, 02 449 2514, natalija.stopinsek@posta.si   
 
Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  6 mesecev   
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Datum sprejema prijave:  15.1.2020  Datum objave v prostorih zavoda:  16.1.2020   
Rok za prijavo kandidatov:  23.1.2020  


