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JAVNA AGENCIJA

Agencijo SPIRIT je ustanovila Vlada Republike Siovenije, kot kljucno razvojno-izvajalsko agencijo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki izvaja programe
na podrocju podjetnistva, inovativnosti, tehnoloskeqa razvoja, tujih investicij, intemacionalizacije poslovanja slovenskih podjetij.
Za naloge s podrocja pravnih zadev iscemo timsko, pozitivno naravnano, motivirano in delavno osebo, ki bo samostojno in strokovno opravljala naloge in bila predana
skupnim ciljem za doseganje realizacije programa dela agencije.

Razpisujemo prosto delovno mesto:

PRAVNIK - Podrocni sekretar (m/z)

Vase naloge bodo:

• zastopanje agencije v postopkih pred sodnimi in upravnimi organi (po pooblastilu direktorja),
• strokovna porroc pri sestavi pogodb in drugih listin,
• vodenje in strokovna pornoc pri pripravi in izvedbi javnih razpsov,
• strokovna pornoc pri izvedbi postopkov oddaje javnih naroeil,
• priprava predlogov predpisov in splosnih aktov agencije,
• sodelovanje in pravna podpora organizacijskim enotam agencije,
• sodelovanje z domacimi in tujimi institucijami v okviru izvedbe delovnih nalog,
• sestava pravnih mnenj, odgovorov in stalisc,
• sestava porodl in ana liz s podrocja dela,
• spremljanje sprememb predpisov,
• opravljanje drugih nalog po navodilu nadrejenega.

Od vas pricakujerno:

• specializacija po visokosolski izobrazbi (prejsnja)/visokosolska univerzitetna izobrazba (prejsnja)/magistrska izobrazba pravne smeri,
• najmanj 7 let delovnih izkusenj,
• opravljen pravniski drzavni izpit,
• potrdilo 0 nekaznovanosti,
• znanja tujega jezika,
• poznavanje programske opreme za urejanje dokumentov,
• visoko razvito sposobnost verbalnega in pisnega izrazanja,
• dobro razvito sposobnost odloCanja in argumentiranja,
• samoiniciativnost, natancnost, zanesljivost,

Zazeleno je:
• poznavanje zakonodaje 5 podrocja driavnih pornoci, civilnega, gospodarskega in delovno pravnega,
• poznavanje sistema in predpisov s podroCja jayne uprave ter javnih financ,
• opravljen vozniski lzpit B kategorije.

Nudimo zaposlitev na sedezu agencije, za neooocen Cass sesnnesecnrn (6) poskusnim delom.

Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujete objavljene pogoje, nam do 30. novembra 2016 po elektronski posf na naslov zaposlitev@spiritslovenia.si posljite svoj
zivljenjepis v obliki Europass ter motivacijsko pismo, v katerem nam razlozlte svoj pogled na razvoj podrocja iz domene delovnega mesta, na katerega se prijavljate.
Pismo naj ne bo daljse od ene A4-strani in naj vsebuje tudi razlago, zakaj se zelite pridruziti agenciji, kje vidite svoj bodoci prispevek k izpolnjevanju njenih ciljev in
katere so vase zaposlitvene prednosti. Vlogi naj bo predlozeno dokazilo 0 izobrazbi in pravniskem driavnem izpitu.

Kandidati bodo 0 izbiri obveseeni v zakonskem roku.
Oodatne informacije na telefonski stevilki 01 5891 884.

SPIRIT Siovenija, javna agencija
direktor
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