
 

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.  

v svoj kolektiv, kjer ustvarjamo prijazno delovno okolje, ponujamo raznoliko in dinamično delo ter 

možnost strokovnega razvoja, vabimo k sodelovanju kandidate za prosto delovno mesto:  

 

Poslovni asistent (m/ž) 

 

Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (VI/II. stopnje) upravne oz. druge družboslovne smeri 

in z vsaj 1 letom delovnih izkušenj ali višješolsko izobrazbo (VI/I.  stopnja) upravne oziroma druge 
družboslovne smeri in z vsaj 2 letoma delovnih izkušenj, 

- vozniški izpit B kategorije, 
- opravljen izpit iz ZUP, 
- poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet), 
- znanje enega svetovnega jezika, 
- poznavanje področja dela, 
- preizkus strokovne usposobljenosti za delo z dokumentarnim arhivom. 
 
Zaželeno je: 
- uporaba poslovno-informacijskega sistema,  
- sposobnost organizacije, 
- poznavanje pravil pravopisa, pisarniškega poslovanja in arhiviranja, 
- komunikativnost. 
 

Nudimo: 
- zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, 
- samostojno in dinamično delovno okolje, 
- enoizmensko delo, 
- varčevanje v pokojninskem stebru, 
- redno plačilo. 
 

Vaše delo bo obsegalo: 
- priprava gradiv, vodenje, koordiniranje, spremljanje sestankov, sej in pisanje zapisnikov 

(kolegijev, nadzornega sveta, SUO, skupščine ipd.), 
- komuniciranje s poslovnimi partnerji oz. različnimi organi in organizacijami, 
- pripravljanje, urejanje, pošiljanje in arhiviranje poslovne dokumentacije, 
- izvajanje opravil povezanih z dokumentarnim gradivom,  
- dajanje različnih informacij po telefonu, elektronskih komunikacijskih kanalih ali osebno, 
- pomoč direktorju in vodjem pri organiziranju dogodkov, 
- priprava dopisov, osnutkov dokumentov in internih sklepov, 
- vodenje, koordiniranje, izvajanje aktivnosti, povezanih s stiki z javnostmi, 
- urejanje družbenih omrežij, 
- vodenje in upravljanje tržnice, 
- postrežba obiskovalcev. 
 
Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da oddate pisno vlogo z: 
- življenjepisom (CV),  
- motivacijskim pismom, 
- zahtevanimi dokazili,  
- izpolnjenim Vprašalnikom za zaposlitev in  
 



 

 
Obrazcem o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, ki ju najdete na spletni strani JP KPV, d.o.o. 
http://www.kpv.si/podjetje/zaposlujemo. Vloge pošljete na naslov kadrovska@kpv.si, najkasneje do 

26.1.2020. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. 
 


