
1/1 

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: MV61388    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 5082609000 šifra SKD: 85.200 

 I. OSNOVNA ŠOLA CELJE 
 VRUNČEVA ULICA 13 
 3000 CELJE 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5503  CELJE   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  PROJEKTNO DELOVNO MESTO: ASISTENT ZA DELO Z OTROKI S 
POSEBNIMI POTREBAMI V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  SPREMLJANJE IN POMOČ OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI PO NAVODILIH 
STROKOVNEGA DELAVCA   
 
 
Izobrazba po Klasius:   170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 
142  Izobraževalne vede,    
Alternativna izobrazba:   150  srednja strokovna, srednja splošna, 761  Varstvo otrok in skrb za 
mladostnike,    
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  določen čas 31.5.2018  Vrsta zaposlitve:  krajši delovni čas 30 ur/teden   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  ne  Poskusno delo:  ne   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:     
 
Zahtevano znanje jezikov:      
Zahtevana rač. znanja:   1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z 

bazami podatkov - 1 - osnovno, 6 - poznavanje računalniških omrežij - 1 - osnovno   
 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Znanje in veščine na področju 
dela z učenci s posebnimi potrebami. Kandidati naj priložijo: reference o izkušnjah pri delu z otroki s 
posebnimi potrebami, potrdilo o nekaznovanosti, pisno vlogo z življenjepisom in dokazilo o izobrazbi po 
navadni pošti. Zaposlitev se izvede le v primeru, da je delodajalec izbran na predmetnem javnem razpisu 
"Zaposlovanje asistentov za delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih.    
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Rok za prijavo kandidatov:  3  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  SAŠA REMSKO, 03 428 51 00, tajnistvo@iosce.si   
 
Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  ne   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum sprejema prijave:  21.6.2017  Datum objave v prostorih zavoda:  22.6.2017   
Rok za prijavo kandidatov:  27.6.2017  


