Zavoda za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj razpisuje prosto delovno mesto
VODJA ŠPORTNE INFRASTRUKTURE III (M/Ž)
Opis dela in nalog:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

vodenje upravljanja in nadziranje vzdrževanja športne infrastrukture,
pripravljanje programov rednega in investicijskega vzdrževanja športne infrastrukture in naprav ter drugih
objektov, s katerimi upravlja zavod ter pripadajočo infrastrukturo,
izvajanje programa dela in razvoja zavoda na področju upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture,
zagotavljanje varne uporabe ter kakovosti storitev za uporabnike športnih objektov,
sodelovanje pri pripravi investicijskih, finančnih in drugih programov,
uvajanje tehnoloških sistemov učinkovite in ekološko primerne energetske oskrbe športnih centrov,
sodelovanje pri pripravi vlog in dokumentacije za prijave na razpise,
vodenje rednega obratovanja športne infrastrukture in nadziranje vzdrževalnih del,
organiziranje ter razporejanje dela ter nadziranje dela sodelavcev oz. podrejenih,
spremljanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev, ki delajo v športni infrastrukturi,
sodelovanje pri strokovnem usposabljanju zaposlenih in izvajanje mentorstva za pripravnike,
sodelovanje pri usklajevanju dopustov javnih uslužbencev, ki delajo v športni infrastrukturi,
izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti,
izvajanje zavarovanja in zagotavljanja varnega delovanja športne infrastrukture,
pripravljanje poročil o obratovanju in vzdrževanju športne infrastrukture,
pripravljanje predlogov, pobud, poročil in analiz s področja upravljanja in vzdrževanja športne infrastrukture ter
urejanje arhiva dokumentov s področja športne infrastrukture,
podpisovanje dokumentov v skladu s pooblastili,
druga dela po nalogu direktorja.

Zahtevani pogoji :
zahtevana izobrazba (stopnja, smer): VII./1., najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali
visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali visokošolska strokovna
izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba,
delovne izkušnje: najmanj 2 leti delovnih izkušenj za katera se zahteva visokošolska strokovna izobrazba,
izkušnje pri vodenju lednih dvoran oziroma drsališč.
zahtevani drugi pogoji:
– delo z osebnim računalnikom.
potrebna znanja:
– dobro pisno in pogovorno izražanje ter poznavanje enega od svetovnih jezikov.,
sposobnosti:
– iskanja informacij, komunikacijske veščine in obvladovanje poslovnega bontona,
– opravljanja kompleksnih delovnih nalog za varnost in zdravje pri delu.
odgovornost:
– za obseg in učinkovitost dela pri upravljanju s športno infrastrukturo,
– za strokovnost, natančnost pri upravljanju in vzdrževanju športne infrastrukture,
– za kvaliteto, odnos do dela in inovativnost upravljanja s športno infrastrukturo,
– za varovanje poslovne tajnosti in varovanje ugleda zavoda.
poskusno delo: največ 3 mesece
delovni čas in kraj dela: je določen v pogodbi o zaposlitvi
zdravstvene zahteve: ustrezna zdravstvena sposobnost v skladu z oceno tveganj
posebni delovni pogoji: so opredeljeni z izjavo varnosti z oceno tveganja

Kandidati vložijo prijavo z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter potrdilom o zahtevani
izobrazbi v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: '' Prijava na razpis – vodja športne infrastrukture
III – Ne odpiraj! '', na naslov: Zavod za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj, in sicer v roku 10 dni po objavi na
Zavodu RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj in na spletni strani Zavoda za šport Kranj (www.zsportkranj.si).
Dodatne informacije: Jana Janežič, tel.04 201 44 20, info@zsport-kranj.si

Branko Fartek, direktor

