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Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07UPB1, 56/08, 94/09- Odl.US, 4/10 in 20/11), 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45I/94- Odl.US, 8/96, 18/98- Odl. US, 36/00- ZPDZC in 127/06- ZJZP) in 7. člena Odloka o ustanovitvi
Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 13/06, (popr. 38/06),
72/08 in 37/11) Občina Rogatec objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja
Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Občine Rogatec
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima univerzitetno oz. najmanj visoko strokovno izobrazbo,
- ima najmanj 8 (osem) let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 (tri) leta na vodstvenih delovnih
mestih,
- pozna delo v javnem zavodu,
- ima znanje slovenskega in najmanj enega svetovnega jezika,
- predloži program dela oz. poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj, morajo kandidati priložiti program
dela zavoda za nadaljnjih 5 (pet) let oz. vizijo poslovnega in programskega razvoja za mandatno
obdobje, glede na dejavnost zavoda, ki zajema naloge iz področja kulture, turizma, športa in razvoja v
občini Rogatec ter naslednja dokazila:
- fotokopijo osebnega dokumenta,
- fotokopijo potrdila o izobrazbi,
- fotokopijo delovne knjižice oziroma dokumenta, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje in
dokumenta, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih,
- fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru programa dodiplomskega študija
oz. dokazila o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku oz. podobno.
Vsa dokazila morajo biti predložena v uradnem jeziku Republike Slovenije. Če so potrdila priložena v
tujih jezikih, je potrebno priložiti uraden prevod.
Izbrani kandidat bo imenovan za obdobje 5 (pet) let. Delo nastopi predvidoma 01.08.2011.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo do 10.06.2011, na naslov:
Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis za direktorja zavoda –
NE ODPIRAJ«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Občina Rogatec
Župan Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r.

