
Si želite novih izzivov? 
Se želite pridružiti razvojno usmerjenemu timu?  
 
 
 
 
Vabimo Vas, da se prijavite na prosto delovno mesto 
 

1 VARUH I 
 
OD VAS PRIČAKUJEMO: 

 V. stopnjo zdravstvene, tehnične, splošne naravoslovne oz. družboslovne smeri, 
 tekoče znanje slovenskega jezika, 
 odgovornost, dinamičnost, fleksibilnost, samostojnost, natančnost, odločnost, 

zanesljivost, zmožnost timskega dela, 
 motiviranost, samoiniciativnost in komunikativnost, 
 osnovno poznavanje dela z računalnikom v okolju Windows, 
 poznavanje osnov higienskega ravnanja z živili – HACCAP, 
 smisel za delo z osebami s posebnimi potrebami in 
 vozniški izpit B kategorije. 

 
PONUJAMO: 

 zaposlitev za določen čas 12 mesecev, s poskusnim delom dveh mesecev,  
 strokovno izpopolnjevanje, karierni razvoj in napredovanje, 
 dobre delovne pogoje in možnost osebnega razvoja. 

 
VAŠE DELO BO OBSEGALO: 

 zahtevnejše usmerjanje in pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, osebne urejenosti, 
pri gibanju in hoji, komunikaciji in orientaciji, hranjenju, spremljanje ter urejanje in skrb 
za osebno garderobo,  

 sestavljanje in vodenje evidenc,  
 sestavljanje pisnih poročil ter obveščanje,  
 sodelovanje v interdisciplinarnih timih, poročanje o posebnostih in drugih stanjih ter 

spremembah uporabnikov,  
 pomoč pri načrtovanju in izvajanju osebnih načrtov ter pri izvajanju programov 

vključevanja v okolje, ohranjanja socialnih stikov, osebne rasti, prostega časa,  
 načrtovanje in izvedba aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa in višji kvaliteti 

življenja ter drugo sodelovanje s svojci in strokovnimi delavci,  
 urejanje in vzdrževanje higiene bivalnih prostorov,  
 izvajanje aktivnosti vključevanja v okolje,  
 načrtovanje, spremljanje, evidentiranje porabe denarja z in za uporabnika,  
 vodenje evidenc porabe uporabnikovega denarja ter priprava ter oddaja mesečnih in 

letnih poročil,  
 opravljanje zahtevnejših nalog ključne osebe za uporabnika,  
 skrb za varnost uporabnikov,  
 skrb za ustrezno nameščanje v razbremenitvene telesne položaje uporabnikov, ki so 

težko gibalno ovirani,  
 druga dela in naloge po navodilih nadrejenega v skladu z vizijo CUDV Radovljica in 

letnim delovnim načrtom. 
 
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 8 dneh na elektronski naslov 
kadrovska@cudv-ml.si ali na naslov CUDV Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica. 
 
Razpis velja od 03.07.2020 do 11.07.2020. 


