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                                                 Maribor, 8.5.2020 
                                              Številka:  104-3/2020 
 

objavlja prosto delovno mesto: 
 
J017120 - SISTEMSKI INŽENIR VII/2, šdm: 3001198,  v Enoti za informatiko in digitalno knjižnico, M/Ž 
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom - 40 ur/teden in poskusnim delom treh mesecev. 
 
 
Za objavljeno prosto delovno mesto mora kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, 
izpolnjevati še naslednje pogoje: 

 zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2, 

 zahtevana smer izobrazbe:  računalništvo, informatika, elektronika, telekomunikacije, 
elektrotehnika, 

 klasius srv: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska 
izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba, 

 klasius p: 48 – računalništvo, 523 - elektronika in avtomatizacija, 52 – tehnika, 

 zahtevana znanja: poznavanje informacijsko-komunikacijske tehnologije, 

 zahtevani jeziki: znanje enega tujega jezika. 

Opis del in nalog:  vzdrževanje informacijsko- komunikacijske opreme in delovanje informacijskega 
sistema; zagotavljanje operativnosti in varnosti računalniškega in telekomunikacijskega omrežja; 
sodelovanje pri razvoju računalniških in informacijskih sistemov; vzdrževanje aplikativne programske 
opreme; razvoj in vzdrževanje repozitorija digitalnih objektov ter skrb za trajno hranjenje digitalnih 
vsebin; spremljanje in uvajanje novosti na strokovnem področju; upravljanje e-storitev v podporo 
knjižnične dejavnosti; nabava strojne in programske računalniške opreme; koordinacija in nadzor 
zunanjih izvajalcev računalniških storitev; sodelovanje v delovnih in stalnih komisijah organov UM in 
druge članice; nadomeščanje sodelavcev in nadrejenega po pooblastilu v njegovi odsotnosti,; 
sodelovanje pri letni in drugih inventurah; opravljanje drugih sorodnih del po nalogu nadrejenih. 

 

Pogodba o zaposlitvi z izbranim kandidatom/kandidatko bo sklenjena za nedoločen čas, s polnim 
delovnim časom in poskusnim delom treh mesecev.  

Vlogo z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo na elektronski 
naslov: tajnistvo.ukm@um.si ali po pošti na naslov: Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica 
Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor. Vloge sprejemamo do 19.5.2020. 
 
Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 02/25-07-489.  
 
         Ravnateljica UKM 
                  dr. Zdenka Petermanec 
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Objaviti: 
• na spletni strani in oglasni deski UKM z dne 8. 5. 2020, 
• na spletni strani Univerze v Mariboru z dne 8. 5. 2020, 
• na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje z dne 8. 5. 2020, 

        na spletnem portalu mojedelo.com. 
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