
 
 
Številka: 14-2019 
Datum: 30. 1. 2019 
 

JAVNI ZAVOD CELJSKI MLADINSKI CENTER, objavlja prosto delovno mesto 
POMOŽNI DELAVEC II – M/Ž (J032014 – POMOŽNI DELAVEC II), 

 
Delovno razmerje s polnim delovnim časom bo sklenjeno za določen čas, z 2-mesečnim 
poskusnim delom. 
 
Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta: 

- popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe (12001) 
- 3 meseci delovnih izkušenj 
- znanje slovenskega jezika 
- osnove dela z računalnikom 
- opravljen vozniški izpit B kategorije 

Druga potrebna znanja: 
- komunikacija in smisel za delo z otroci in mladimi, organizacijske sposobnosti 
- izmensko delo: delo ob sobotah, nedeljah in praznikih. 

 
Glede na zgoraj navedene pogoje morajo kandidati k prijavi priložiti: 
– življenjepis 
– dokazilo o doseženi izobrazbi 
 
Naloge delovnega mesta so predvsem: 

- opravljanje tehničnih del, vzdrževanje in izvajanje nalog izboljševanja naprav in 
inventarja, 

- pomoč pri urejanju gradiva, 
- urejanje delovnih prostorov in naprav, 
- pomoč pri opravljanju vseh del na vzdrževanju nepremičnin in premičnih naprav in 

objektov v okviru centra, 
- vodenje manj zahtevnih evidenc, seznamov in pregledov, 
- opravljanje vseh del in nalog, ki so potrebna, da so naprave in inventar stalno 

pripravljeni za optimalno uporabo, 
- pomoč pri izdelavi naprav in inventarja, potrebnega za delovanje centra, 
- pomoč pri pisanju poročil o stanju naprav in inventarja, 
- opozarjanje in pomoč pri odpravljanju napak na objektih, napravah in inventarju 

centra, 
- skrb za red in disciplino v okviru prostorov in objekta centra, 
- čiščenje prostorov, zelenic, naprav in inventarja, 
- opravljanje drugih del in nalog po nalogu predpostavljenega, 
- stalno dopolnilno izobraževanje o napravah, ki pomenijo izboljšave za center, 
- sodelovanje pri ostalih projektih Celjskega mladinskega centra oz. tistih, ki so v 

interesu centra in koordiniranje dejavnosti, ki se direktno znotraj njih vežejo na 
vzdrževanje, 

- redno podajanje utemeljenih predlogov za izboljšanje delovanja, 
- skrb za čisto delovno okolje, 
- izvaja druge naloge po nalogu direktorja. 

 
Razpisna komisija bo usposobljenost kandidatov presojala na podlagi razgovora s kandidati 
ter s pisnim ali praktičnim preverjanjem znanja, če bo ocenila, da je to potrebno.  



 
 
 
 
Pisne prijave s pripadajočimi prilogami pošljite do vključno 7.2.2019: 
– po pošti: JZ CELJSKI MLADINSKI CENTER, Mariborska c.2, 3000 Celje 
 
Prijava, poslana priporočeno po pošti, se šteje kot pravočasna, če je oddana na pošto zadnji 
dan roka za prijavo.  
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonsko določenem roku.  
 
V objavi zapisani izrazi v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženske 
in moške. 
 
 
 
 

  Sonja Majcen  
 direktorica 

   
Pripravila: Tjaša Brilej 
poslovni sekretar 
 
Pregledala: 

̶ Katja Kolenc, vodja programov, projektov in mednarodne koordinacije  

̶ Sonja Majcen, direktorica  


