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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu 

Registrska številka prijave: OE85246  

Delodajalec: MŠO: 5050944000 šifra SKD: 85.100  Predšolska vzgoja 
VRTEC IDRIJA
Arkova ulica 7 
5280 IDRIJA

   

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  1100  IDRIJA 

Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1 

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  ORGANIZATOR ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA IN ORGANIZATOR 
PREHRANE, 4 URE NA DAN - M/Ž 

Podroben opis delovnega mesta:  OZHR = PRIPRAVA IN IZVAJANJE ZDRAVSTVENO HIGIENSKEGA REŽIMA, 
PREVERJANJE ZDRAVSTVENO-HIGIENSKEGA REŽIMA, IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH O 
ZDRAVSTVENO.HIGIENSKIH PREDPISIH, OPRAVLJANJE DRUGIH DEL V SKLADU Z ZAKONI IN PREDPISI, 
NALOG DOLOČENIH Z LDN IN NAVODILIH RAVNATELJA. ORGANIZATOR PREHRANE = PRIPRAVA 
JEDILNIKOV IN VODENJE ZALOG ŽIVIL 

Izobrazba po Klasius:  170  visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0721  
Živilska tehnologija 
Alternativna izobrazba:   
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):   

Trajanje zaposlitve:  določen čas 1 mesec oziroma nastop dela po dogovoru trajanje do 15.10. 2021 Vrsta 
zaposlitve:  krajši delovni čas 20 ur/teden  

Zahtevane delovne izkušnje:  ne Poskusno delo:  ne 

Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B 

Zahtevano znanje jezikov:  SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče 
Zahtevana rač. znanja:  1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno 

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Kandidati z zaključenim: 
visokošolskim str. štud.zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva, univerzitetnega štud. programa 
gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije, visokošolskega str. programa 1. stop. zdravstvena nega ali 
dietetika, univ. štud. programa živilstvo in prehrana ali sanitarno inženirstvo, mag. študijskega programa 2. 
stop poučevanje - predmetno (bilogija, gospodinjstvo), zdrav. nega, prehrana, živilstvo, dietetika. Kandidati 
morajo predložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da niso v kazenskem postopku, veljavnost 1 mesec, 
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za področje predšolske vzgoje. Nastop dela po dogovoru. Zaposlitev 
se sklepa za določen delovni čas, 4 ure na dan - nadomeščanje str. delavca v času daljše odsotnosti. 
Kandidati naj vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev objave pošljejo po pošti. O izbiri bodo obveščenni preko 
e-naslova. 

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh 
Objava tudi na naslednjih UE:   

Rok za prijavo kandidatov:  3  dni.

Način prijave kandidatov:  kandidati naj pošljejo vlogo po pošti 

Posebne zahteve delodajalca:   

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  NADJA BRENCE, 05 37 43 314, vrtec.idrija@guest.arnes.si 
Kontakt delodajalca za BO:  NADJA BRENCE, 05 37 43 314, vrtec.idrija@guest.arnes.si 

Posredovanje ZRSZ:   

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 14.9.2021 Datum objave v prostorih zavoda: 15.9.2021
Rok za prijavo kandidatov: 20.9.2021


