
SKUPINSKI HABILITATOR VDC, IVO - M/Ž 

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, 
RADOVLJICA 

• Datum objave: 21. 11. 2022  
• Prijava do: 30. 11. 2022  
• Število delovnih mest: 1  
• Določen čas (opredeljeno v podrobnostih) 
• 30 ur/teden  
• visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd. 

 

     
 
Upravna enota delovnega mesta: RADOVLJICA 
 
Opis del in nalog: 
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. 
 
Izobrazba: 
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Socialna varnost, drugo 
 
Alternativna izobrazba: 
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Interdiscplinarne izobraževalne 
aktivosti/zidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost 
 
Delovne izkušnje: 12 mes. 
 
Vozniško dovoljenje: B 
 
Znanje jezikov: 
angleški jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro 
slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje zelo dobro, pisanje tekoče 
 
Računalniška znanja: 
urejevalniki besedil - zahtevno 
delo s preglednicami - zahtevno 



delo z bazami podatkov - zahtevno 
poznavanje računalniških omrežij - zahtevno 
 
Drugi pogoji: 
Od kandidatov pričakujemo magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) oz. visokošolsko 
univerzitetno izobrazbo (prejšnja) oz. specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) 
socialnega dela, psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih vsebin, 
sociološke smeri, zdravstvene smeri delovne terapije z ustrezno specializacijo, znanje 1 svetovnega 
jezika, opravljen strokovni izpit v skladu z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, zahtevnejšo 
uporabo računalniških orodij in organizacijske ter komunikacijske sposobnosti. Želena znanja so: 
specialna znanja za delo z osebami z dodatnimi motnjami in specialna znanja posameznih 
kreativnih področij. Delo poteka od ponedeljka do petka, enoizmensko delo. Delovno razmerje se 
sklepa za določen čas. Možnost sklenitve nove pogodbe za nedoločen čas. Kandidati so dolžni v 
vlogi navesti elektronski naslov, ki je namenjen obveščanju o neizbiri. Center ima certifikat Družini 
prijazno podjetje in Družbeno odgovoren delodajalec. 
 
Trajanje zaposlitve: 
Določen čas uvajanja novega programa in nadomeščanje starševskega varstva (krajši delovni čas 30 
ur/teden) 
 
Poskusno delo: 4 mes. 
 
Način prijave kandidata: 
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti 
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti 
 
Kontakt za kandidata: 
KADROVSKA SLUŽBA, telefon: 04 537 02 28, e-naslov: kadrovska[at]cudv-ml.si 
Naslov: Cesta na Jezerca 17, 4240 RADOVLJICA 
 


