GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
Vojkova cesta 19, 1000 LJUBLJANA

Svet javnega zavoda Gasilske brigade Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana, objavlja javni razpis za
delovno mesto
POVELJNIKA
GASILSKE BRIGADE LJUBLJANA ( m / ž )
Poveljnik brigade je poslovodni organ javnega zavoda in opravlja naloge direktorja, vodi strokovno delo
zavoda in je poveljnik javne gasilske službe v Mestni občini Ljubljana.
Na razpisano delovno mesto bo izbran kandidat, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev
delovnega razmerja in:
ima univerzitetno izobrazbo tehniške, družboslovne ali druge ustrezne smeri,
ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
- da pozna področje dejavnosti zavoda,
- da obvlada aktivno vsaj en svetovni jezik.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo in dokazila o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerih mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj in dokazila (potrdila prejšnjih delodajalcev ipd.), iz katerih je razvidno
izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede aktivnega znanja najmanj enega tujega jezika in dokazila o
izpolnjevanju tega pogoja, na katerem mora biti razvidna stopnja ter leto in ustanova, na kateri je bilo
znanje pridobljeno.
Kandidat mora ob prijavi predložiti tudi štiriletni program dela in razvoja javnega zavoda Gasilska
brigada Ljubljana ter življenjepis z opisi del in nalog, ki jih je do sedaj opravljal.
Svet javnega zavoda bo s soglasjem ustanovitelja Mestne občine Ljubljana, imenoval izbranega kandidata
za poveljnika Gasilske brigade Ljubljana za dobo 4 let.
Predstojnik poklicne gasilske enote mora, na podlagi 5. odstavka 13. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list
RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo), najkasneje v enem letu po nastopu dela opraviti tudi
predpisan strokovni izpit.
Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa.
Kandidati morajo svoje prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, programom dela javnega zavoda in
življenjepisom, poslati priporočeno na naslov: GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA, Vojkova cesta
19, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici, z vidno oznako » Ne odpiraj – prijava na razpis za poveljnika«.
Upoštevane bodo samo popolne prijave kandidatov, ki bodo na zgoraj navedeni naslov prispele do
4.1.2013 ali bodo najkasneje tega dne poslane priporočeno po pošti.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8. dneh po končanem postopku.
Svet javnega zavoda Gasilska brigada Ljubljana
predsednik Sveta Gregor Istenič

