MESTNA OBČINA PLIBERK
10. Oktober Platz 1, A – 9150 Pliberk, okraj Velikovec, avstrijska Koroška

www.bleiburg.at

RAZPIS DELOVNEGA MESTA
Mestna občina Pliberk išče kandidate za zasedbo delovnega mesta

uslužbenca/-ke v gradbenem uradu,
s polnim delovnim časom, in sicer z aprilom 2022.
Vsestranske naloge za razpisano delovno mesto med drugim zajemajo:
• sistem gradbenih predpisov in urejanja prostora
• gradbeno in požarno inšpekcijo
• pripravo odločb oz. osnutkov odlokov
• zadeve skladno z Zakonom o občinski kanalizaciji avstrijske Koroške in Zakonom o občinski
oskrbi z vodo avstrijske Koroške
• vodnogospodarske zadeve
• statistike stanovanjske gradnje/Register naslovov, zgradb in stanovanj
• zadeve skladno z Zakonom o prireditvah
• cestno pravo
• uradne ure
• splošna upravna dela
• različna referentska dela
Pričetek zaposlitve: april 2022
Obseg zaposlitve: za polni delovni čas 40 ur na teden
Razvrstitev in plačilo: skladno z določbami Zakona za občinske delavce/-ke avstrijske Koroške
(Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz – K-GMG) sledi razvrstitev v 9. tarifni razred, 39. plačni
razred. Mesečna bruto plača znaša najmanj 2.823 evra in se ustrezno zviša skladno s predhodno
morebitno delovno dobo (največ 6 let) na 3.155 evrov, če se ta lahko upošteva.
Splošni pogoji:
• zaključena srednja šola ustrezne smeri ali
• vajeniški izpit ustrezne smeri oz. srednješolska izobrazba in najmanj eno leto delovnih izkušenj
na zadevnih področjih ter zadevna dodatna izobrazba v obsegu najmanj cca. 150 učnih enot in
• avstrijsko državljanstvo
Zaželeni pogoji za sprejem
• osnovno znanje gradbenega in upravnega prava
• zadevna dodatna strokovna izobrazba
• pripravljenost za izobraževanje in nadaljnje poklicno usposabljanje
• zadevne poklicne izkušnje v pisarni oz. na upravnem področju
• zelo dobro znanje na področju avtomatske obdelave podatkov (zlasti programov MS Office)
• obremenljivost in pripravljenost do časovnega dodatnega dela

•
•
•
•

prijazen odnos do ljudi, samostojno delo ter prilagodljivost in obremenljivost
sposobnost timskega dela, komunikacijska sposobnost
pri moških kandidatih odslužen vojaški ali civilni vojaški rok
znanje slovenskega jezika je prednost

Vlogi je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo:
• motivacijsko pismo
• življenjepis s fotografijo, telefonsko številko in e-naslovom,
• spričevala o izobraževanjih in delodajalčeva spričevala o opravljenem delu
• rojstni list
• potrdilo o državljanstvu
• pri moških kandidatih pa tudi potrdilo o odsluženem vojaškem ali civilnem vojaškem roku

Če vas zadeva zanima, vas vabimo, da svojo prijavo naložite na spletni strani Občinske servisne službe
»Gemeindeservice Zentrum« (https://bewerbung.cnc.gv.at) do najkasneje 11.02.2022.
Nepopolna prijavna dokumentacija bo že v okviru predhodne selekcije izključena iz prijavnega
postopka.
Za informacije vam je na voljo Občinska servisna služba na telefonski številki 0463 / 55 111 350.
Opozorilo skladno s 6. čl., 2. odst. Deželnega zakona avstrijske Koroške o enakem obravnavanju, v veljavni različici: za
predmetno mesto iz kadrovskega načrta so posebno zaželene prijave ženskih kandidatk, če znaša delež žensk na področju
dejavnosti nadrejenega organa za razpisano zaposlitev (uvrstitev) manj kot 50 odstotkov.
Izrecno opozarjamo, da vam ne moremo nadomestiti morebitnih potnih stroškov ali stroškov v zvezi s sodelovanjem v izbirnem
postopku.
Osebni podatki se bodo uporabili samo za postopek, za katerega ste se sedaj prijavili. Na podlagi prijavne dokumentacije se
bo preverilo, ali so izpolnjeni zahtevani pogoji za zaposlitev in ali je možno nadaljnje upoštevanje v postopku.

Pliberk, januar 2022
Župan:

Stefan Visotschnig

