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Maribor, 1.3.2018 
Objavlja se prosto delovno mesto: 

 

 

J017903 - POMOČNIK TAJNIKA ČLANICE VII/2 ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO 
TEHNOLOGIJO, ZA DOLOČEN ČAS 12 MESECEV, S POLNIM DELOVNIM ČASOM, M/Ž 

 

Za delovno mesto pomočnik tajnika članice VII/2 za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo mora 
kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:   

 

• zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2;  Klasius SRV: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje 
druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna 
izobrazba; Klasius P: 31 – družbene vede, 34 – poslovne vede in upravne vede, 48 - 
računalništvo; 

• zahtevana smer izobrazbe: ekonomska, računalniška;  
• zahtevana znanja: računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, Internet, e-pošta, el. 

poslovanje, poznavanje strojne opreme, operacijskih sistemov, urejevalnikov besedil, 
elektronskih preglednic, programov za delo s podatkovnimi zbirkami, programov za 
predstavitve, programov za ustvarjanje spletnih mest, programov za komunikacije; specialna 
znanja: računalniška strojna in komunikacijska oprema, operacijski sistem DOS, operacijski 
sistem Windows (vse verzije), operacijski sistem Open VMS, operacijski sistem Unix, operacijski 
sistem Linux, znanja s področja TCP/IP komunikacij; ostala znanja: poznavanje internetnih 
servisov; 

• zahtevani jeziki: aktivno nemški ali angleški jezik;  
• zahtevane delovne izkušnje: 60 mesecev s področja računalništva in organizacije dela, dela s 

podatkovnimi bazami. 
 

Pogodba o zaposlitvi z izbranim/o kandidatom/tko se sklene za določen čas 12 mesecev, s polnim 
delovnim časom. 

Delovno mesto bo objavljeno na spletnih straneh Univerze v Mariboru, Pravne fakultete Univerze v 
Mariboru in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. 

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke posredujejo na naslov: 
Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 2000 Maribor. 

 

Datum objave: 2. 3. 2018.   Rok za prijavo: 7. 3. 2018. 
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