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

 
SKUPINSKI HABILITATOR VDC, IVO 

 
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: 

 magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) oz. visokošolsko univerzitetno izobrazbo 
(prejšnjo) oz. specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) naslednjih smeri: 
socialno delo, psihološka ali biopsihološka smer, pedagoška smer in njene specialne vsebine, 
sociološka smer, zdravstvena – smer delovne terapije z ustrezno specializacijo,  

 tekoče znanje slovenskega jezika, 
 aktivno znanje 1 svetovnega 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 z dodatnimi motnjami in specialna znanja posameznih 
kreativnih področij. 
 
PONUJAMO: 

 zaposlitev za nedoločen čas, s 4 mesečnim poskusnim delom, 
 strokovno izpopolnjevanje, karierni razvoj in napredovanje, 
 dopoldansko delo, z občasnimi popoldanskimi izmenami 
 dobre delovne pogoje in možnost osebnega razvoja. 

 
VAŠE DELO BO OBSEGALO: 

 izvajanje Programa aktivnosti za odrasle in vseživljenjskega učenja, Programa vodenja, varstva 
in zaposlovanja pod posebnimi pogoji ter programov dejavnosti in zaposlitve v institucionalnem 
varstvu ter izvajanje vsebin raziskovalnega dela z uporabo specialnih znanj, 

 vodenje dokumentacije, 
 načrtovanje, organiziranje, izvajanje in evalviranje individualiziranih in osebnih načrtov, 

dejavnosti prostega časa ter vključevanja v okolje (lokalno in širše), 
 sodelovanje z zakonitimi zastopniki in zagovorniki, ustanovami in lokalnim ter širšim okoljem, 
 vodenje interdisciplinarnih timskih obravnav, sestankov s starši, drugimi svojci in lokalno 

skupnostjo, 
 skrb za aktivno vključevanje in motiviranje uporabnikov ter njihovo varnost, 
 skrb za varnost uporabnikov, 
 spremljanje možnosti vključevanja v evropske projekte, sodelovanje v izvajanju evropskih 

projektov, 
 druga dela in naloge po navodilih nadrejenega v skladu z vizijo CUDV Radovljica in letnim 

delovnim načrtom.  
 
 
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na elektronski naslov kadrovska@cudv-ml.si ali 
na naslov CUDV Radovljica, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica. 
 
Razpis velja od 30. 06. 2022 do 08. 07. 2022.  


