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OBJAVLJA SE PROSTO DELOVNO MESTO 

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1- J017100  M/Ž (Inštitut za energetiko, šifra delovnega mesta 
2016073), za določen čas 4 mesece z možnostjo podaljšanja, za polni delovni čas (40 ur). 
 
Opis del in nalog: 

- Sodeluje pri izvajanju izobraževalnega (pedagoškega) in znanstveno-raziskovalnega dela. 
- Sodeluje pri pripravi učnih pripomočkov, izvajanju preizkusov in ovrednotenju rezultatov. 
- Sodeluje pri oblikovanju in organizaciji raziskovalnih projektov in programov. 
- Strokovno sodeluje z naročniki raziskav in analiz. 
- Izvaja preiskave in pripravlja poročila oz. elaborate o raziskavah. 
- Sodeluje pri nabavi laboratorijske opreme in materiala. 
- Skrbi za varno in zdravo delo sodelavcev in študentov. 

 

Za delovno mesto SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1- J017100  M/Ž  mora kandidat/ka poleg 
zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje: 

- Klasius SRV: 
o 6/2: Visokošolsko izobraževanje prve stopnje, visokošolsko strokovno izobraževanje 

(prejšnje) in podobno izobraževanje/visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska 
strokovna izobrazba (prejšnja) in podobna izobrazba  

- Klasius P: 
o 3 - DRUŽBENE, POSLOVNE, UPRAVNE IN PRAVNE VEDE 

 
- računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. poslovanje, 
- aktivno znanje enega svetovnega jezika. 

 
Ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela naj 
kandidati/kandidatke posredujejo do 17. 12. 2021 na naslov: urska.ursic@um.si. 
 
Neizbrani kandidati/kandidatke bodo o odločitvi obveščeni najpozneje v osmih dneh po zaključku 
postopka izbire. 
 
Objaviti: 

- na spletni strani Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, 14. 12. 2021 
- na spletnih straneh Univerze v Mariboru, 14. 12. 2021 
- na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 14. 12. 2021 
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