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Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/2007-uradno
prečiščeno besedilo, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E in 40/2012-ZUJF) in 25.
člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013, 78/2013 - popr., 47/2015 ZZSDT, 33/2016 - PZ-F, 52/2016 in 15/2017 - odl. US)
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, objavlja
prosto strokovno tehnično delovno mesto za nedoločen čas:
TAJNICA DIREKTORJA V v Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:



končano najmanj srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna
izobrazba oziroma srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba,
najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Poleg navedenega pogoja mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s
področja delovnega prava.
Delovno naloge:




izvajanje tajniških nalog;
vodenje evidenc;
pripravljanje in organiziranje sestankov.

Zaželeno je znanje angleškega jezika.
Prijava na prosto delovno mesto mora biti obvezno pripravljena in oddana na obrazcu z oznako
JO, ki je priloga te javne objave z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in podpisanimi
izjavami. Kandidat lahko po lastni presoji obrazcu prijave priloži tudi kratek življenjepis.
Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
-

-

pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu
ter kratko opiše delo in stopnjo zahtevnosti dela, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki na obrazcu z oznako JO, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »javna objava št. 1101-13/2017« na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske in finančno
materialne zadeve, Dunajska 160, 1000 in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Zavoda
RS za zaposlovanje, na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.aktrp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni
pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku
izbire.
Na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, na naslovu
http://www.arsktrp.gov.si, bomo objavili obvestilo o končanem postopku objave.
Informacije o izvedbi postopka lahko prejmete na tel. št. 01 580 77 88 od 10.00 do 11.00 ure
vsak delovnik.
Opomba: V besedilu javne objave uporabljeni izrazi zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

