Na podlagi 7. odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar in 40/12-ZUJF) in 25. člena
Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13-popr.) Občina
Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, objavlja prosto strokovno tehnično delovno
mesto
KOMUNALNI DELAVEC II zaposlitev za določen čas treh mesecev – z možnostjo podaljšanja v primeru
nadaljnjih potreb delodajalca

Kandidat, ki se bo prijavil na objavo za prosto delovno mesto, mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. izobrazba:
- 12001 – popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe;
2. veljavno vozniško dovoljenje B kategorije.
Kandidat mora izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.
Delovno področje:
 izvajanje enostavnih in pomožnih nalog s področja gospodarskih javnih služb (praznjenje
košev za smeti po naseljih, vzdrževanje zelenic na javnih površinah, košnja trave na
javnih površinah, pometanje javnih površin)
 popis vodomerov
 naročanje in omogočanje odvoza smeti iz zabojnika pri pokopališču
 opravljanje pomožno tehničnih in drugih enostavnih opravil
 opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in
prevoznih sredstvih občine
 druga dela po nalogu župana, direktorja občinske uprave in vodje režijskega obrata.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas treh mesecev, s
polnim delovnim časom – z možnostjo podaljšanja v primeru nadaljnjih potreb delodajalca.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na
prosto strokovno tehnično delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC II«, na naslov:
Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, in sicer v roku treh (3) delovnih dni
od objave na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika,
poslana
na
elektronski
naslov:
obcina@komenda.si
ali
e-naslov
majda.ravnikar@komenda.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih (8) dneh po opravljeni izbiri.
Za dajanje morebitnih dodatnih informacij je pristojna mag. Majda Ravnikar, direktorica
občinske uprave, tel. št.: 01 7247 400.
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
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