Na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08) in
25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 21/13, 78/13-por., 52/16, 15/17- odl
US),
Javni zavod za kulturo, šport, mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik,
Log 3, 1430 Hrastnik
javno objavlja prosto delovno mesto ČISTILKA II – M/Ž
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, za polni delovni
čas, z enomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo dela opravljal pretežno v
športnih objektih, občasno tudi v drugih objektih objektih, s katerimi upravlja KRC Hrastnik.
Delo se opravlja v dveh izmenah, tudi med vikendi in prazniki.
Za razpisano delovno mesto so zahtevani naslednji pogoji:
• dokončana osnovna šola (II.stopnja)
• znanje jezikov: slovenski jezik – razumevanje-dobro, govorjenje-dobro, pisanje-dobro
• računalniška znanja: urejevalnik besedil – osnovno, delo s preglednicami – osnovno
• vozniški izpit B kategorije
• 6 mesecev delovnih izkušenj
Opis delovnega mesta:
• vzdrževanje reda in čistoče v prostorih in okolici
• pravilna in smotrna uporaba čistilnih sredstev
• občasno prodaja vstopnic, vodenje evidenc
po nalogu direktorja in/ali nadrejenega vodje opravljanje drugih nalog, iste ali podobne
stopnje zahtevnosti v skladu z zakonodajo, splošnimi akti zavoda, letnega programa, sklepov
Sveta zavoda
Kandidati naj pošljejo prijave v pisni obliki po pošti na naslov Javni zavod za kulturo, šport,
mladino in turizem Hrastnik – KRC Hrastnik, Log 3, 1430 Hrastnik ali po e-pošti na naslov
info@krc-hrastnik.si, najkasneje v roku 8 (osem) dni po objavi, to je do 21. 7. 2021. V
postopku bodo upoštevane samo pravočasne in popolne prijave. Za pravočasno prijavo se
šteje prijava, ki je bila na dan roka za oddajo oddana s poštnim žigom in poslana
priporočeno s pošto. Odpiranje vlog ne bo javno. Kandidati bodo o izboru ali neizboru
obveščeni pisno najpozneje v 15 (petnajstih) dneh po zaključenem postopku izbire.
Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izboru.
V besedilu objave uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
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