OBČINA VIDEM
Videm pri Ptuju 54
2284 Videm
E pošta: info@videm.si
Spletni naslov: http://www.videm.si

OBRAZEC ZA PRIJAVO
Prijava na delovno mesto: VIŠJI SVETOVALEC ZA KOMUNALNE ZADEVE
Št. zadeve: 110-3/2018
1.) Osebni podatki:

Ime:
Priimek:
Datum rojstva:
EMŠO:
Stalni naslov: (ulica, številka, poštna številka, kraj)
Naslov na katerega želite, da vam pošiljamo pošto (ulica, številka, poštna številka, kraj)

Telefonska številka:
Elektronski naslov:
2.) Izobrazba (prosimo, da izpolnite podatke o vseh ravneh/stopnjah izobrazbe, ki ste jih
pridobili):
5.
srednješolska izobrazba
6/1 višješolska izobrazba
6/2. visoka strokovna izobrazba (prejšnja)
visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)

Naziv ustanove

7.

8.
9.

specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
magisterij znanosti (prejšnji)
doktorat znanosti (prejšnji)
doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja)

Pridobljeni naziv

Datum zaključka
(dan/mesec/leto)

Stopnja izobrazbe

1
2
3
4
5
6

3.) Zaposlitve (navedite vse svoje prejšnje zaposlitve v kronološkem vrstnem redu od
trenutne (zadnje) do prve in navedite ali gre za redno zaposlitev oz. za druge vrste
delovnega razmerja (študentsko delo, pogodbeno delo):
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Trenutna oz. zadnja zaposlitev
Naziv in naslov delodajalca:

Obdobje zaposlitve:
OD (mesec/leto):
DO (mesec/leto):

Vrsta delovnega razmerja:
skupaj (let / mesecev / dni):
V primeru drugih oblik dela npr. avtorske
pogodbe, študentskega dela navedite število
opravljenih ur
Naziv delovnega mesta:
Zahtevana raven/stopnja izobrazbe (izberite eno):
5.
srednješolska izobrazba
6/1 višješolska izobrazba
6/2. visoka strokovna izobrazba (prejšnja)
visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)

7.

8.
9.

specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
magisterij znanosti (prejšnji)
doktorat znanosti (prejšnji)
doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja)

Opis del in nalog:

Dolžina odpovednega roka:

Prejšnja zaposlitev
Naziv in naslov delodajalca:

Obdobje zaposlitve:
OD (mesec/leto):
DO (mesec/leto):

Vrsta delovnega razmerja:
skupaj (let / mesecev / dni):
V primeru drugih oblik dela npr. avtorske
pogodbe, študentskega dela navedite število
opravljenih ur
Naziv delovnega mesta:
Zahtevana raven/stopnja izobrazbe (izberite eno):
5.
srednješolska izobrazba
6/1 višješolska izobrazba
6/2. visoka strokovna izobrazba (prejšnja)
visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)

Opis del in nalog:

Opomba: Prosimo dodajte polja po potrebi.
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7.

8.
9.

specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja)
visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)
magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja)
magisterij znanosti (prejšnji)
doktorat znanosti (prejšnji)
doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja)

4.) Funkcionalna znanja:
a) Opravljeni izpiti/usposabljanja:
Izpit/Usposabljanje

Datum

1
2
3
4
5
6

b) Delo z računalnikom:
osnovno

srednje

odlično

Word

☐

☐

☐

Excel

☐

☐

☐

PowerPoint

☐

☐

☐

Drugo:

☐

☐

☐

c) Znanje tujih jezikov:
Jezik

Razumevanje
slušno

bralno

Govorjenje
sporazumevanje

sporočanje

Pisno
sporočanje

Stopnja: A1 in A2: Osnovni uporabnik - B1 in B2: Samostojni uporabnik - C1 in C2:
Usposobljeni uporabnik
d) Druga znanja in veščine (prosimo navedite vaša znanja in veščine ter področja dela, ki
jih poznate, oziroma na katerih imate delovne izkušnje):
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5.) Kratek življenjepis (lahko priložite posebej kot CV)

6.) Priloge (navedite kaj prilagate vlogi):

7.) Izjava o izpolnjevanju pogojev

Podpisani/a:
Ime in priimek:
Prejšnji priimek:
EMŠO:
Državljanstvo:
Stalno prebivališče
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in pošta:
Začasno bivališče
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in pošta:
izjavljam, da:
- izpolnjujem vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta za katerega
kandidiram;
- sem državljan/-ka Republike Slovenije;
- nisem bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in nisem bil/-a obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
- zoper mene ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
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-

za preverjanje pogojev za zaposlitev, dovoljujem Občini Videm pridobitev zgoraj
navedenih podatkov iz uradnih evidenc.

Kraj in datum:
(podpis)*

* V primeru prijave na javni natečaj v elektronski obliki, veljavnost zgornje izjave ni pogojena
s (elektronskim) podpisom.
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