Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu
Registrska številka prijave:
Delodajalec:

NL09816

MŠO: 5881447164

šifra SKD: 53.100
POŠTA SLOVENIJE D.O.O. MARIBOR POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA
ČOPOVA ULICA 11
1000 LJUBLJANA

Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela: 5518 KRANJ
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 6
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: 3009 PISMONOŠA, PAKETNA DOSTAVA, POŠTA 4102 KRANJ - M/Ž
Podroben opis delovnega mesta: SPREJEMANJE IN DOSTAVLJANJE POŠILJK, PRODAJA TRGOVSKEGA BLAGA,

OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV, IZPRAZNJEVANJE POŠTNIH NABIRALNIKOV, NAKLADANJE IN
RAZKLADANJE POŠILJK, TER OPRAVLJANJE DRUGIH DEL PRI RAVNANJU S POŠILJKAMI.

Izobrazba po Klasius:
Alternativna izobrazba:
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

130 nižja poklicna, ,
120 osnovnošolska, ,

Trajanje zaposlitve: določen čas 4 meseci

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas

Zahtevane delovne izkušnje: ne

Poskusno delo: ne

Zahtevan vozniški izpit kategorije: B
Zahtevano znanje jezikov: SL - slovenski jezik razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, pisanje-osnovno
Zahtevana rač. znanja:
1 - urejevalniki besedil - 1 - osnovno
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: Nastop dela na pošti 4102 Kranj,

lokacija Šenčur pri Kranju. Delo se opravlja s srednje dostavnim vozilom (kombi), in sicer gre za dostavo in
prevzem paketnih pošiljk na širšem območju Kranja. Delo se opravlja od ponedeljka do petka, dopoldan –
popoldan, v povprečju ena delovna sobota v mesecu. Zaposlitev za DČ – za čas usposabljanja in uvajanja v
delo. Potrdilo o nekaznovanosti. Zaželjeno znanje vožnje mopeda oz. dvokoles (SKUTER, APN), A -kategorija
(zaželjeno ni pogoj). V primeru osnovnošolske izobrazbe je potrebno imeti 5 let delovnih izkušenj in predložiti
potrdilo ZPIZ-a.
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi: v prostorih Zavoda in na spletnih straneh
Objava tudi na naslednjih UE: KAMNIK, LJUBLJANA
Rok za prijavo kandidatov: 10 dni.
Način prijave kandidatov:

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Posebne zahteve delodajalca:
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ: BARBARA GALIČIČ DRAKSLAR, 01 243 1660, barbara.galicic@posta.si
Kontakt delodajalca za BO: BARBARA GALIČIČ DRAKSLAR, 01 243 1660, barbara.galicic@posta.si
Posredovanje ZRSZ:

napoti ustrezne kandidate iz evidence Zavoda.

Okvirna mesečna plača:
Urnik dela: dvoizmensko

Druga sporočila, opombe:

Datum sprejema prijave: 8.4.2019
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Datum objave v prostorih zavoda: 10.4.2019

Rok za prijavo kandidatov: 20.4.2019
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