
JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA  
 
 
 
Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana 
 
 
 
1. Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) v knjižnici, šifra delovnega 
mesta J017104. 
Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim 
poskusnim delom. 
 
2. Pogoji za opravljanje dela: 
■ Zahtevana izobrazba bibliotekarske ali druge ustrezne smeri: 

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) 
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja)  
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) 

 
■ Delovne izkušnje : 2 leti 
 
■ Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

- aktivno znanje dveh tujih jezikov (obvezno angleški jezik) 

- dobro znanje slovenskega jezika 

- znanja za uporabo računalniških programov (napredno znanje MS Office aplikacij, moduli v 

sistemu COBISS, spletno komuniciranje) 

- bibliotekarski strokovni izpit 

- dovoljenja za vzajemno katalogizacijo COBISS (A, B2) 

- usposobljenost za delo v programu COBISS3 (moduli: Izposoja, Zaloga gradiva, Izpisi) 

- poznavanje predpisov področja 

- komunikativnost, natančnost, profesionalnost, pripravljenost na timsko delo, organizacijske 

sposobnosti. 

 

3. Zaželena znanja in izkušnje: 
- dovoljenja za vzajemno katalogizacijo COBISS - B1, C 

- delovne izkušnje v visokošolskih knjižnicah. 

 

4. Kratek opis dela in nalog:  

◼ strokovna obdelava knjižničnega gradiva (klasifikacija, katalogizacija, izdelava evidenc, 
statistik) 

◼ izposoja knjižničnega gradiva 

◼ podpora odprti znanosti z delom v Repozitoriju UL 

◼ sodelovanje pri razvoju in izvajanju e-storitev za uporabnike 

◼ hranjenje in izločanje knjižničnega gradiva 

◼ informacijsko svetovalno delo z uporabniki 

◼ druga dela po nalogu predpostavljenega delavca 
 
5. Rok za prijavo: 15 dni (od 5.10.2022 do 20.10.2022) 
 
Pisne vloge v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: zaposlitev@zf.uni-lj.si. K vlogi 
obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami 
ter dokazilo o ustrezni izobrazbi). 
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Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se 
lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. 
 
6. Kontaktna oseba na članici: 
    Ime in priimek: Ema Rebernik 
    Telefonska številka: 01/ 300-11-25 
    E-mail: ema.rebernik@zf.uni-lj.si 
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