
Si želite novih izzivov? 
Želite prispevati h kvalitetnejšemu življenju naših uporabnikov in se pridružiti razvojno 
usmerjenemu timu?  
 
 
 
 
Prijavite se na prosto delovno mesto 

 
SOCIALNI DELAVEC  

 
in se pridružite timu osrednje strokovne institucije namenjene otrokom, mladostnikom in 
odraslim z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju. 
 
 
OD VAS PRIČAKUJEMO: 

 končan univerzitetni študij VII/2 stopnje oz. magistrsko izobrazbo smeri socialno delo,   
 tekoče znanje slovenskega jezika, 
 opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, 
 odgovornost, dinamičnost, fleksibilnost, samostojnost, odločnost, zanesljivost, 

zmožnost timskega dela, 
 motiviranost, samoiniciativnost in komunikativnost, 
 organizacijske in komunikacijske sposobnosti,  
 zahtevnejša uporaba računalniških orodij, 
 vozniški izpit B kategorije. 

 
Zaželena so specialna znanja za delo z osebami s posebnimi potrebami in opravljen strokovni 
izpit iz splošnega upravnega postopka.  
 
PONUJAMO: 

 zaposlitev za določen čas do 31. 12. 2021, za krajši 20 urni delavnik, s 4 mesečnim 
poskusnim delom, 

 strokovno izpopolnjevanje, karierni razvoj in napredovanje, 
 dobre delovne pogoje in možnost osebnega razvoja. 

 
VAŠE DELO BO OBSEGALO: 

 informiranje pred sprejemom, sprejem vlog, priprava za odločanje, priprava odločb ter 
druga opravila v skladu z ZUP, sodelovanje s CSD in drugimi institucijami,  

 vodenje ali sodelovanje v komisiji za sprejeme, premestitve in odpuste, 
 svetovalno in terapevtsko delo z uporabniki in svojci,  
 sodelovanje z zakonitimi zastopniki in zagovorniki uporabnikov, ustanovami, lokalno 

skupnostjo in podjetji,  
 sodelovanje v interdisciplinarnih in multidisciplinarnih timih,  
 urejanje in vodenje strokovne dokumentacije, evidenc in arhiviranje,  
 uvajanje novih oblik in metod ter drugo razvojno in raziskovalno delo,  
 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 24.2.2021 do 04.03.2021. 


