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RAZPISNI POGOJI, NAČIN OBJAVE RAZPISA IN ROK ZA PRIJAVO KANDIDATOV 
 
za zaposlitev za določen čas, v Sektorju za splošne zadeve in sistem kakovosti, Glavni 

pisarni in službi za splošne zadeve, Glavni pisarni, na delovnem mestu Strokovni 

sodelavec VII/2 (II). 

 
V skladu s 3. členom Akta o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest v Javni agenciji 
Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, št. 00-3/2014-1, z dne 21. 8. 
2014 in ob upoštevanju narave dela in zahtevnosti razpisanega delovnega mesta komisija 
določa naslednje kriterije razpisa:  
 
Naziv delovnega mesta: Strokovni sodelavec VII/2 (II) 

Sektor/Oddelek: Sektor za splošne zadeve in sistem kakovosti, Glavna pisarna in služba za 

splošne zadeve, Glavna pisarna 

Št. prostih mest: 1 

Izobrazba: VII/2 oz. 2. bolonjska stopnja smeri: organizacija, pravo, poslovna informatika oz. 
druga smer sorodnega študijskega programa  
Alternativna izobrazba: VII/2 oz. 2. bolonjska stopnja smeri: informatika, uprava oz. druga 
smer sorodnega študijskega programa 
Trajanje zaposlitve: določen čas do 31. 12. 2016 
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
Urnik dela: enoizmensko 

Delovne izkušnje: 2 leti 

Poskusno delo: 6 mesecev 

Znanje jezikov: angleški jezik - tekoče 

Zahtevana računalniška znanja: Microsoft Office 

Zahtevane sposobnosti in dodatna znanja: strokovnost, sposobnost vodenja, sposobnost 
timskega dela, komunikacijske sposobnost in sposobnost za delo z ljudmi, odgovornost in 
zanesljivost, sposobnost hitrega razumevanja in reševanja kompleksnih problemov, 
interdisciplinarnost 
 
VSEBINA DELA:  
 
Opis del in nalog: 
- sodelovanje pri zagotavljanju aktivnosti organizacijske enote v skladu z zakonodajo, 

internimi predpisi in sistemom kakovosti; 
- lasten osebni in strokovni razvoj; 
- sodelovanje pri pripravi dokumentov v sistemu kakovosti; 
- opravljanje zahtevnih nalog organizacijske enote: 

o prevzem pošte v fizični obliki; 
o sprejem in pregled pošte v fizični in elektronski obliki; 
o evidentiranje zadev in dokumentov; 
o dodeljevanje zadev v reševanje; 
o odprema pošte; 
o vodenje enotnih evidenc o zadevah, dosjejih in dokumentih; 
o sprejem strank; 
o interna kurirska služba; 
o razmnoževanje papirnega gradiva; 
o urejanje in strokovno vodenje arhiva; 
o skrb za varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva; 
o knjižnica; 
o stik z uporabniki storitev Agencije; 
o organizacija strokovnih izobraževanj za strokovno javnost; 
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o spremljanje predpisov, ki se vplivajo na delovanje Agencije s področja upravljanja 
z dokumentarnim gradivom; 

o opravljanje drugih potrebnih del in nalog oziroma opravljanje vseh ostalih del z 
delovnega področja službe; 

- opravljanje drugih potrebnih del in nalog, za katere ima javni uslužbenec ustrezno 
izobrazbo, znanje in zmožnosti oziroma opravljanje vseh ostalih del iz delovnega 
področja, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in sposobnostim javnega uslužbenca 
ter so povezana z deli in opravili, navedenimi v opisu.  

 
Zaposleni na delovnem mestu je pristojen za: 
/ 
 
Zaposleni na delovnem mestu je odgovoren za: 
- da so naloge izvedene strokovno, pravočasno in v skladu z zakonskimi predpisi 
- predlaga ukrepe izboljšav 
- korekten in profesionalen odnos do sodelavcev in do strank.  
 
 
Razpis se objavi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in na spletni strani JAZMP. 
Rok za prijavo je 30. 1. 2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: 
kadrovska@jazmp.si, s pripisom: »Prijava na DM – Glavna pisarna«. 
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