
VARUHINJA INSTITUCIONALNO VARSTVO - M/Ž (DČ) 

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, 
RADOVLJICA 

RADOVLJICA  

• Datum objave: 22. 11. 2022  
• Prijava do: 30. 11. 2022  
• Število delovnih mest: 1  
• Določen čas (opredeljeno v podrobnostih) 
• 40 ur/teden  
• srednja strokovna, srednja splošna 

 

     
 

Upravna enota delovnega mesta: RADOVLJICA 

Opis del in nalog: 

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. 

Izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Zdravstvena nega in babištvo 

Alternativna izobrazba: srednja strokovna, srednja splošna, Družbene vede in vedenjske 

znanosti, drugo 

Delovne izkušnje: 1 leto 

Vozniško dovoljenje: B 

Znanje jezikov: slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče 

Računalniška znanja: 

urejevalniki besedil - osnovno 



delo s preglednicami - osnovno 
delo z bazami podatkov - osnovno 
poznavanje računalniških omrežij - osnovno 
 

Drugi pogoji: 

Od kandidatov pričakujemo srednjo strokovno in srednjo splošno izobrazbo zdravstvene, 

tehnične, splošne, naravoslovne oz. družboslovne smeri, poznavanje osnov higienskega ravnanja z 

živili, HACCAP, poznavanje računalniških orodij in smisel za delo z osebami s posebnimi 

potrebami. Kandidati so dolžni v vlogi navesti elektronski naslov, ki je namenjen obveščanju o ne 

izbiri. Center ima certifikat Družini prijazno podjetje in Družbeno odgovoren delodajalec. 

Trajanje zaposlitve: določen čas oz. vrnitve začasno odsotnega delavca 

Poskusno delo: 2 meseca 

Način prijave kandidata: 

kandidati naj pošljejo vlogo po pošti 

kandidati naj pošljejo vlogo po e-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 


