
 

 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor v skladu s 25. členom 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s sprem. in dopol. do 15/22) in določili 6. člena  
Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter 
vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur. list RS, št. 105/10), 
objavlja naslednje prosto delovno mesto: 

 

 

(J017137) STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (M/Ž) 

SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 

 

Glavne naloge:  
  
- priprava komunikacijskega načrta organizacije; 
- oblikovanje in vzdrževanje odnosov z različnimi javnostmi; 
- načrtovanje in izvajanje komunikacijskih programov in aktivnosti; 
- posodabljanje spletnih strani v skladu z novostmi in uporabniku prijaznimi orodji; 
- delo s socialnimi omrežij institucije; 
- priprava informacijskih in komunikacijskih gradiv; 
- oblikovanje sporočil za javnost; komunikacija z novinarji;  
- priprava strokovnih in poslovnih srečanj v organizaciji; 
- organizacija in vodenje novinarskih konferenc ter izjav za medije;  
- uvajanje novinarskih adrem; 
- promoviranje in predstavljanje delovanja organizacije; 
- predstavitev projektov preko medijev; 
- izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NLZOH; 
- opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NLZOH po nalogu neposrednega vodje ali 

direktorja. 
 

Zahtevani pogoji: 
- Zahtevana pokl./strok. izobrazba: VII/2. ali 2.bolonjska stopnja izobrazbe družboslovne smeri 
- Zahtevane delovne izkušnje: vsaj 2 leti 
- Zahtevana posebna znanja: poznavanje osnov računalništva, uporabe informacijskih sistemov in orodij za obdelavo 

podatkov, 
- zaželeno znanje angleškega/nemškega jezika 
 
 

Urnik dela: dopoldan 

Kraj opravljanja dela: Ljubljana 

 

Nudimo: 

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. 
Delovno razmerje bo sklenjeno za NEDOLOČEN ČAS S POSKUSNIM DELOM 6 MESECEV. 

 

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam najpozneje do vključno 23.05.2022 pošljite prijavo z 
življenjepisom in dokazili po elektronski pošti na naslov zaposlitve@nlzoh.si s pripisom: 

 

Za prosto delovno mesto (J017137) STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (II) (M/Ž) - SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 

 

 

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 
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