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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: MY41433    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 5052700000 šifra SKD: 91.040 

 ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA 
 VEČNA POT 70 
 1000 LJUBLJANA 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  2400  LJUBLJANA   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  2   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  OSKRBNIKI IN NEGOVALCI ŽIVALI - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  OPRAVLJANJE DELA NA STROKOVNEM PODROČJU, VSAKODNEVNO 
PREVERJANJE ŠTEVILA, POČUTJA IN JEŠČNOSTI ŽIVALI, KI JIH OSKRBUJE, VSAKODNEVNO 
PREVERJANJE NEPOŠKODOVANOSTI MREŽ OZ. DRUGIH PREGRAD, KI PREPREČUJEJO POBEG ŽIVALI, 
VSAKODNEVNO PREVERJANJE DELOVANJA GRELNIH, SVETLOBNIH TELES........   
 
 
Izobrazba po Klasius:   150  srednja strokovna, srednja splošna, 640  Veterinarstvo,    
Alternativna izobrazba:   150  srednja strokovna, srednja splošna, 621  Poljedelstvo in živinoreja,  
  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  ne  Poskusno delo:  6 mesecev   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B   
 
Zahtevano znanje jezikov:   AN - angleški jezik  razumevanje-tekoče, govorjenje-zelo dobro, pisanje-zelo dobro 

  
Zahtevana rač. znanja:   1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno   
 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Delo se opravlja v neenakomerno 
razporejenem času, tudi med vikendi in prazniki. Kandidati naj navedejo, če imajo (zaželene) morebitne 
konjeniške ali kinološke nazive, izkušnje s področja treninga živali, izpit za delo z motorno žago, izpit za 
traktor, lovski izpit ali opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem.    
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Rok za prijavo kandidatov:  5  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  TINA ŽNIDARŠIČ, 01 24 42 182, info@zoo.si   
Kontakt delodajalca za BO:  TINA ŽNIDARŠIČ, 01 24 42 182, info@zoo.si   
 
Posredovanje ZRSZ:   napoti ustrezne kandidate iz evidence Zavoda.   
 
Okvirna mesečna plača:  927,82  EUR  bruto  mesečno   
 
Urnik dela:  gibljiv/nestalen urnik  
 
 
Druga sporočila, opombe:     
 
 
Datum sprejema prijave:  6.10.2017  Datum objave v prostorih zavoda:  10.10.2017   
Rok za prijavo kandidatov:  15.10.2017  


