ZADEVA: Razpis za delovno mesto »Strokovni sodelavec za pravne zadeve«
SVIZ Slovenije razpisuje prosto delovno mesto »Strokovni sodelavec za pravne zadeve« za
opravljanje del in nalog: pravno svetovanje, priprava strokovnih gradiv, priprava pravnih
mnenj in odgovorov za člane, organe in funkcionarje SVIZ; zastopanje članov SVIZ pred
delodajalci; spremljanje zakonodaje s področja delovnega prava, analizira in razlaga
predpise s področja vzgoje in izobraževanja, kulture, raziskovalne dejavnosti; sodelovanje na
sejah organov SVIZ ter priprava gradiv, stališč in predlogov sklepov.
Kandidat/-ka mora imeti končano visokošolsko izobrazbo 2. stopnje ali visokošolsko
univerzitetno izobrazbo (prejšnja) pravne smeri in dober vpogled v delovnopravno
zakonodajo. Zaželene so tudi delovne izkušnje na področju javnega sektorja ali na področjih,
kjer poteka aktivno delo z ljudmi oz. strankami.
Druga potrebna znanja in usposobljenosti: znanja s področja vseh relevantnih predpisov in
zakonov, uporaba računalnika, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika, dobro pisno in
pogovorno izražanje, sposobnost kritičnega in analitičnega mišljenja, natančnost in
doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog, komunikativnost in sposobnost dela v timu.
SVIZ Slovenije bo z izbranim kandidatom/-ko sklenil/-a delovno razmerje s polnim delovnim
časom v trajanju 40 ur tedensko za določen čas enega leta, z možnostjo sklenitve
delovnega razmerja za nedoločen čas. Kandidat/-ka bo delo opravljal/-a na sedežu SVIZ
Slovenije, Oražnova 3, Ljubljana in zunaj sedeža. Izbrani/-a kandidat/-ka bo z delom
nastopil/-a predvidoma s 1. 6. 2018.
Pisno prijavo za delovno mesto »strokovni sodelavec za pravne zadeve« skupaj z
življenjepisom, dokazilom o izobrazbi in o morebitnih delovnih izkušnjah, pošljite do 20. 4.
2018 na naslov:
SVIZ Slovenije – Razpis za delovno mesto »strokovni sodelavec za pravne zadeve«,
Oražnova ulica 3, 1000 Ljubljana.
Kandidati naj za namen obveščanja o izbiri posredujejo tudi svoj e-naslov.
S kandidati, ki bodo v predpisanem roku posredovali vso zahtevano dokumentacijo in ki
izpolnjujejo razpisne pogoje, bomo opravili razgovore.
Za vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko obrnete na Marjana Gojkoviča (01 24
40 904) ali Jadranko Zupanc (01 24 40 910).

