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 spremembami in dopolnitvami) 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:
E047961 – VODJA III – (M/Ž)
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE, ODDELEK ZA ODPADNE VODE,
ENOTA ZA ODPADNE VODE NOVO MESTO
Glavne naloge:
−
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−
−
−
−
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organiziranje, vodenje, nadziranje in usklajevanje nemotenega poteka delovnega procesa v enoti;
zagotavljanje učinkovitega dela v enoti;
pripravljanje letnih, mesečnih in tedenskih načrtov dela za sodelavce enote;
poročanje o opravljenem delu v enoti vodji oddelka;
koordinacija dela enote z drugimi enotami oddelka ali NLZOH;
kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav, upoštevaje sorazmernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo;
zagotavljanje opravljanja nalog v skladu s standardi kakovosti ter pravočasno ukrepanje v primeru morebitnih nepravilnosti;
izvrševanje nalog izvedbe naročila skladno s sistemskimi dokumenti;
nadziranje upoštevanje predpisov s področja varstva pri delu ter pravočasno ukrepanje v primeru nepravilnosti;
vodenje nalog
izvajanje vzorčenja, terenskih meritev in drugih storitev/del po metodah, za katere je pooblaščen in usposobljen - najzahtevnejša
dela, samostojno delo
priprava materiala, opreme, aparatur in naprav za izvajanje vzorčenj, terenskih meritev in drugih storitev/del na terenu
analitika različnih vzorcev in/ali podatkov
uporaba laboratorijskega inf ormacijskega sistema (vpis in urejanje podatko v o nalogi, priprava dokumentov o namenu, obsegu in
poteku naloge – predračun, pogodba, ponudba, priprava plana dela, priprava in preverjanje podatkov o vzorcu, sprejem vzorca,
naročanje preskušanj, pregled in potrditev rezultatov preskušanj, priprava poro čila o preskušanju in drugih poročil v skladu s
predpisi in pooblastili za področje dela, končni obračun storitev za pripravo f akture, … );
skrbništvo nad splošno in merilno opremo neposredno povezano s strokovnim delom;
vzdrževanje ter kontrola reda in higiene v delovnem prostoru;
strokovno delo pri najzahtevnejših delih oddelka;
sodelovanje in izvajanje razvojno-raziskovalnega, znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela;
izvrševanje navodila vodje oddelka in predstojnika;
izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NLZOH;
opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NLZOH po nalogu vodje ali direktorja

Zahtevani pogoji:
-

Zahtevana pokl./strok. izobrazba: VII/2 ali 2. bolonjska stopnja izobrazbe sanitarne ali kemijske smeri
Alternativna izobrazba: VII/2 ali 2. bolonjska stopnja izobrazbe živilske, okoljevarstvene ali druge naravoslovno tehniške smeri
Zahtevana posebna znanja: poznavanje osnov računalništva, znanje o uporabi urejevalnikov besedil, preglednic, svetovnega
spleta, elektronske pošte in orodij za obdelavo podatkov
Vozniški izpit B kategorije
Opravljen strokovni izpit za poklice v zdravstveni dejavnosti

Lokacija dela: Novo mesto
Nudimo:
Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. Delovno razmerje
bo sklenjeno za DOLOČEN ČAS 12 MESECEV z možnostjo podaljšanja.
Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam najpozneje do vključno 26.09.2022 pošljite prijavo z življenjepisom in
dokazili (obvezno priložite potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu) po elektronski pošti na naslov zaposlitve@nlzoh.si s
pripisom: E047961 - VODJA III - COZ OOV NM
Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti.
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