
 

 

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: 

 

 

E017045 ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3 (M/Ž) 

CENTER ZA MEDICINSKO MIKROBIOLOGIJO, 

ODDELEK NOVO MESTO 

 

Glavne naloge:  
  

• opravljanje zdravniške službe s področja mikrobiologije pod nadzorom zdravnika specialista; 

• sodelovanje pri izvajanju nalog in programov s področja mikrobiologije; 

• nadzor nad izvajanjem kontrolnih postopkov in ukrepanje;  

• sodelovanje pri razvoju  

• sodelovanje pri izboru, uvajanju in vzdrževanju opreme;  

• izvajanje drugih nalog in programov s področja mikrobiologije pod nadzorom zdravnika specialista;  

• sodelovanje pri izvajanju znanstveno-raziskovalnega dela 

• sodelovanje z drugimi strokovnjaki NLZOH,  

• delo v timu;  

• 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: 
 
poklic:   zdravnik / doktor medicine  
Klasius-SRV: 170 
Klasius-P-16: 912 
Delovne izkušnje: 6 mesecev 
 
Drugi zahtevani pogoji: 

- opravljen strokovni izpit in pridobljena osnovna licenca skladno z Zakonom o zdravniški službi 

- znanje slovenskega jezika na ravni B2 Skupnega evropskega jezikovnega okvira 

 
 
Kraj opravljanja 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. 

 

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam najpozneje do vključno 02.03.2023 pošljite prijavo z 
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev po elektronski pošti na naslov zaposlitve@nlzoh.si s 
pripisom: ZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z OSNOVNO LICENCO PPD3; NOVO MESTO 

 

Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti. 

 

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 
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