Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga objavlja prosto strokovno-tehnično delovno mesto
STROKOVNI SODELAVEC VI ZA INVESTICIJE v oddelku za okolje in prostor v občinski upravi Občine
Renče-Vogrsko.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 Višja strokovna izobrazba
 2 leti delovnih izkušenj,
 Vozniški izpit B kategorije.
Naloge delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VI ZA INVESTICIJE so naslednje:
 opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog z delovnega področja,
 spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud ter njihovo posredovanje pristojnim
organom in službam,
 reševanje zahtevnejših pobud in predlogov,
 koordiniranje dela,
 odgovornost za materialne vrednosti,
 sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja,
 pripravljanje poročil in gradiv,
 izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih,
 pripravljanje analiz in poročil,
 izvajanje strokovno tehničnih nalog,
 usklajevanje s pristojnimi organi,
 organiziranje in izvajanje nadzora nad izvajanjem tehnične pomoči in pripravo nadzornih poročil,
 izvajanje nadzora nad skladnostjo del z načrti in ohranitvijo želenih standardov materiala in storitev,
 izvajanje nadzora nad vzdrževanjem in popravilom gradbenih objektov,
 pripravljanje projektov in investicijskih programov ter opravljanje nadzora nad investicijami,
 spremljanje javnih objav, razpisov in natečajev za pridobivanje sredstev s svojega delovnega
področja,
 pripravljanje analiz in drugih strokovnih podlag,
 izvajanje programov opremljanja stavbnih zemljišč,
 izvajanje postopkov javnih naročil,
 pripravljanje programov za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih vzdrževalnih del na občinskih
infrastrukturnih objektih in napravah ter nadziranje izvajanja teh del,
 pripravljanje programov za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih vzdrževalnih del na stanovanjskih
in poslovnih objektih v lasti občine,
 opravljanje drugih nalog, ki sodijo v področje dela oddelka in
 druge naloge po nalogu župana, direktorja občinske uprave in vodje oddelka.
Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi dokumentacije ter na podlagi razgovora s
kandidati.
Prepozne in nepopolne prijave ter prijave iz katerih bo razvidno, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih
pogojev, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas enega leta s polnim delovnim časom
(40 ur tedensko) in dvomesečnim poskusnim delom.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje po pošti na naslov Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43,
5293 Volčja Draga ali v elektronski obliki na e-naslov info@rence-vogrsko.si.
Rok za vložitev prijave je 13. 11. 2017.
Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi
z izbranim kandidatom.
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