Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave: OK59867
Delodajalec: MŠO: 5165792008
šifra SKD: 86.210 Splošna zunajbolnišnična
zdravstvena dejavnost
OZG; OZG, OE ZD Škofja Loka
Stara cesta 10
4220 ŠKOFJA LOKA
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5553 ŠKOFJA LOKA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: DELA IN NALOGE V SKLADU S PROGRAMOM PRIPRAVNIKA ANALITIK V

LABORATORIJSKI MEDICINI.
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0512

Izobrazba po Klasius:

Biokemija
170 visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., 0531
Kemija

Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve: določen čas 6 mesecev oziroma do prvega opravljnja strokovnega izpita, vendar ne dlje kot 6
mesecev.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Zahtevane delovne izkušnje: ne

Poskusno delo: ne

Zahtevan vozniški izpit kategorije:
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-tekoče govorjenje-tekoče pisanje-tekoče
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno

2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno
4 - delo z bazami podatkov - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Možnost izobrazbe: Univerzitetni

diplomirani kemik ali biokemik ali mag.farmacije oz. 2 bolonska stopnja: mag. kemije ali mag. biokemije ali
mag. laboratorijske biomedicine.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v medijih
Objava tudi na naslednjih UE: KRANJ, LJUBLJANA
Rok za prijavo kandidatov: 10 dni.

Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: ROMANA BEGUŠ, 04 208 26 05 , romana.begus@ozg-kranj.si
Kontakt delodajalca za BO: TAJNIŠTVO ZD ŠKOFJA LOKA, 04 502 00 56, tajnistvo@zd-loka.si

Posredovanje ZRSZ:
Druga sporočila, opombe:
Datum sprejema prijave:
Rok za prijavo kandidatov:

1/1

30.3.2022
9.4.2022

Datum objave v prostorih zavoda: 30.3.2022

