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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: MV23318    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 1622935000 šifra SKD: 84.130 

 TURIZEM LJUBLJANA 
 KREKOV TRG 10 
 1000 LJUBLJANA 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  2400  LJUBLJANA   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  ADMINISTRATOR SPLETNIH PLATFORM - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV ZA OBJAVO NA SPLETNIH PLATFORMAH, 
PRIPRAVLJANJE IN VNAŠANJE IZBRANIH VSEBIN NA SPLETNE PLATFORME, POSODABLJANJE BAZ 
PODATKOV, PO NALOGU DIREKTORJA IN/ALI NADREJENEGA VODJE OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG V 
SKLADU Z ZAKONODAJO, SPLOŠNIMI AKTI ZAVODA IN STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO   
 
 
Izobrazba po Klasius:   162  visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., 310  
Družbene vede (podrobneje neopredeljeno),    
Alternativna izobrazba:  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  3 leta   Poskusno delo:  1 mesec   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:     
 
Zahtevano znanje jezikov:   AN - angleški jezik  razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče, SL - 

slovenski jezik razumevanje-tekoče, govorjenje-tekoče, pisanje-tekoče   
Zahtevana rač. znanja:   1 - urejevalniki besedil - 2 - zahtevno, 2 - delo s preglednicami - 1 - osnovno, 4 - delo z 

bazami podatkov - 2 - zahtevno, 5 - programiranje - 1 - osnovno, 6 - poznavanje 
računalniških omrežij - 2 - zahtevno, 7 - poznavanje operacijskih sistemov - 1 - osnovno, 
3 - računalniško oblikovanje - 1 - osnovno   

 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  Organizacijske sposobnosti, 
sposobnost timskega dela, natančnost pri vnosu vsebin, aktivno znanje slovenskega jezika in znanje enega 
jezika Evropske unije (višja raven), znanje uporabe osebnega računalnika in računalniških programov: Word, 
Excel, internet, e-pošta, elektronsko poslovanje in odlično poznavanje področja družbenih omrežij. Prednosti: - 
zelo dobro pisno izražanje v slovenskem in angleškem jeziku, - poznavanje, izkušenost in samostojnost pri 
uporabi CMS orodij (Silverstripe), - programerska znanja za potrebe učinkovitega urednikovanja (poznavanje 
osnov HTML-ja), ter razumevanje optimalnega delovanja spletne strani.   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda in na spletnih straneh   
 
Rok za prijavo kandidatov:  3  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  KATJA HRVATIN RAKAR, 01 306 45 83, katja.hrvatin@visitljubljana.si 
  
 
Posredovanje ZRSZ:     
 
Poskusno delo:  1 mesec   
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Datum sprejema prijave:  7.6.2017  Datum objave v prostorih zavoda:  8.6.2017   
Rok za prijavo kandidatov:  13.6.2017  


