
Razpis za delovno mesto - "RAČUNALNIŠKI PROGRAMER - TEHNIK" 
 
Prijave z življenjepisom sprejemamo preko elektronske pošte na info@adm-adria.eu 
 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so navedeni v nadaljevanju: 
 

Delovno mesto: RAČUNALNIŠKI PROGRAMER - TEHNIK 
Število delovnih mest: 1 
Rok za prijavo 16.02.2018 
Predpisana izobrazba: Minimalno srednješolska izobrazba 
Smer izobrazbe: Tehnična  –  računalniška ali elektrotehniška smer 
Stopnja izobrazbe: V. 
Zahtevane delovne izkušnje: 3 mesece 
Tarifni razred: V. – Srednje zahtevna dela 
Opis del in nalog: Delo v projektih in individualnih zadolžitvah na posameznih delovnih nalogah; 

Ustrezno – primerno dokumentiranje in tedensko poročanje o delu; 
Druga sorodna dela in opravila po nalogu vodstva podjetja; 
Opravljanje drugih nalog v skladu z internimi akti in navodili vodstva  podjetja; 
Sprotno obveščanje neposredno nadrejenega o vseh aktualnih dogodkih, pomembnih za 
poslovanje in delo podjetja ter delo na posameznem projektu; 
Skrb za zagotavljanje lastne varnosti in zdravja pri delu 

Odgovornosti: -          za rezultate svojega dela 
-          racionalno porabo materiala, izkoristek opreme, programskih orodij in delovnega 
časa 
-          za izvajanje dela v skladu z Zakonodajo, predpisi in standardi in navodili 
nadrejenega 
-          za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu 

Posebni pogoji za zasedbo 
delovnega mesta: 

-          vozniški izpit B kategorije 
  

Funkcionalna in specialna 
znanja oz. posebne 
sposobnosti (znanja, veščine, 
sposobnosti, lastnosti …) 

-          znanje aktualnih računalniških programskih orodij 
-          osnove poslovne komunikacije 
-          pasivno znanje najmanj enega tujega jezika 

Psihofizične lastnosti: -          Komunikativnost in sposobnost skupinskega dela 
-          Splošna iznajdljivost 
  

Osebnostne lastnosti: -          Komunikativnost in skupinsko delo 
-          Samoiniciativnost, iznajdljivost 
-          Natančnost, vztrajnost 

Poskusno delo: 3 mesece 
Vrsta dela, delovni okolje, 
ekološke obremenitve, 
nevarnost tveganja: 

-          skupinsko in individualno delo 
-          Delo se pretežno opravlja v zaprtem prostoru 

Napori: -          Fizični – delo se opravlja pretežno sede 
-          Umski – odgovornost, stres, kompleksnost del in nalog, samostojnost in 
iznajdljivost, ustvarjalnost pri izvedbi del in nalog 

Delovna sredstva:  / 
Delovni čas: -          Polni delovni čas 40 ur 

-          Enoizmensko delo – dopoldan med 08.00 in 16.00 uro 
-          Potreba po nadurnem delu ob občasnem povečanem obsegu dela glede na 
dokončanje dela v projektih 

Bonitete:  / 
Dodatki:  / 
Vrsta zaposlitve: določen čas 6 mesecev 

  
Celje, 13. 02. 2018  

 
 
 
 
 


