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

Oddelku za korporativno upravljanje in evropske zadeve, na delovnem mestu Strokovni 

sodelavec VII/1. 

 
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/1 

Sektor/Oddelek: Sektor za splošne zadeve in sistem kakovosti, Oddelek za korporativno 

upravljanje in evropske zadeve – Odnosi z javnostmi 

Št. prostih mest: 1 

Izobrazba: VII/1 oz. 1. bolonjska stopnja smeri: ekonomija, kadrovski menedžment, 
poslovna informatika, evropske študije, organizacija oz. druga smer sorodnega študijskega 
programa 
Alternativna izobrazba: VII/1 oz. 1. bolonjska stopnja smeri: informatika, uprava, farmacija, 
medicina, veterina oz. druga smer sorodnega študijskega programa 
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas  
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas 
Urnik dela: enoizmensko 

Delovne izkušnje: 7 mesecev 

Poskusno delo: 6 mesecev 

Znanje jezikov: angleški jezik - tekoče 

Zahtevana računalniška znanja: Microsoft Office 

Zahtevane sposobnosti in dodatna znanja: strokovnost, sposobnost timskega dela, 
komunikacijske sposobnosti in sposobnost za delo z ljudmi, odgovornost in zanesljivost, 
sposobnost reševanja 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, 
- sodeluje pri pripravi dokumentov v sistemu kakovosti,  
- opravljanje enostavnejših do zahtevnih nalog organizacijske enote: 

o izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog splošne promocije; 
o organizacija in vodenje dogodkov, namenjenih javnostim in ostalim zainteresiranim 

deležnikom; 
o pripravljanje gradiv in sporočil za obveščanje strokovne in širše javnosti; 
o skrb za izboljšanje javne podobe in prepoznavnosti Agencije; 
o skrb za nemoten potek in organizacijo poslovnih stikov; 
o skrb za oblikovno in vsebinsko administracijo spletne strani Agencije ter drugih 

socialnih omrežij; 
o skrb za razvoj in ohranitev ugleda Agencije; 
o sodelovanje pri notranjem informiranju; 
o spremljanje in analiziranje tiskanih in elektronskih medijev; 
o spremljanje skupnih poštnih predalov; 
o skrb za vzpostavitev notranjega reda oz. pravil obnašanja; 
o vodenje komunikacije med laično in strokovno javnostjo; 



2 

 

o zagotavlja stalno pripravljenost za primer nujne in neodložljive tehnične podpore 
zaposlenim, po potrebi tudi izven poslovnega časa Agencije; 

o organizacija in sodelovanje na sejah stalnih in začasnih strokovnih teles Agencije ter 
»ad hoc« delovnih sestankih s posameznimi notranjimi ali zunanjimi izvedenci; 

o sodelovanje pri izgrajevanju in vzdrževanju sistema kakovosti; 
o sodelovanje pri notranjem izobraževanju in izobraževanju tretjih oseb z delovnega 

področja enote; 
o sodelovanje pri postopkih dajanja informacij javnega značaja ter drugih informacij s 

področja delovanja enote; 
o sodelovanje pri pripravi odgovorov na vprašanja medijev in obvestil za javnost s 

področja delovanja enote; 
o sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov, direktiv, uredb in 

priporočil na področju dela enote; 
o sodelovanje pri razvoju in upravljanju informacijskih sistemov s področja delovanja 

enote; 
o sodelovanje z drugimi sektorji, v mednarodnih delovnih skupinah, z domačimi in 

tujimi institucijami in posamezniki ter sodelovanje na domačih in mednarodnih 
srečanjih; 

o vodenje oz. sodelovanje v projektnih oz. delovnih skupinah za najzahtevnejše in 
ključne projekte; 

o vodenje področnih uradnih evidenc, sodelovanje pri izdelavi in vzdrževanju področnih 
podatkovnih virov Agencije, pri pripravi področnih podatkov za prenos v podatkovne 
vire, v katere Agencija pošilja podatke, oziroma pri privzemu področnih podatkov iz 
podatkovnih virov, iz katerih jih zajema, v skladu s predpisi oziroma veljavnimi 
pogodbami; 

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

- 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: 
- strokovno in pravočasno izvedbo nalog, v skladu z zakonskimi predpisi, 
- predlaganje ukrepov 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 27.11.2015. Vloge se oddajo izključno preko e-pošte na naslov: 
kadrovska@jazmp.si, zadeva: »Strokovni sodelavec VII/1«. 
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