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Slov. Konjice, 15.7.2021 
   

Ponovni razpis za delovno mesto na ŠC Slov. Konjice-Zreče 
UČITELJ ANGLEŠČINE in NEMŠČINE 

 
Prijava na prvotno objavljen  razpis  z  naslednjo vsebino: 
»Interes za zasedbo delovnega mesta lahko oddajo zainteresirani kandidati, ki izpolnjujejo 
zahtevane pogoje za  delovno mesto: 
 
Delovno mesto, naziv:  UČITELJ ANGLEŠČINE in NEMŠČINE  
Šifra delovnega mesta: D027030. 
Zahtevana izobrazba: Učitelj angleščine/nemščine je lahko, kdor je končal: 
-        univerzitetni študijski program angleščine /nemščine ali 
-        magistrski študijski program druge stopnje anglistika ali poučevanje angleščine/ magistrski 

študijski program druge stopnje nemščina, nemcistika, germanistika ali nemščina kot tuj jezik. 
 
Plačni razred: začetni 32. in končni 46. 
Lokacija dela: ŠC Slovenske Konjice-Zreče 
Opis dela:  Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z dijaki, 
pripravo na pouk, pripravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo potrebno za uresničevanje 
izobraževalnega programa. 
 
Št. oseb:1  
Trajanje zaposlitev: določen z možnostjo prehoda na nedoločen čas 
Vrsta zaposlitve; zaposlitev za krajši delovni čas od polnega (do 70%), z možnostjo povečanja 
deleža 
 
Dodatni pogoji k projektni zaposlitvi:  
1. Pedagoško andragoška izobrazba 
2. Strokovni izpit 
3. Vozniški izpit kategorije B 
4. Osnovna računalniška znanja:  
 
Način prijave: Vlogo v zaprti kuverti oddati v tajništvo, na sedež ŠC  s pripisom: vloga-
angleščina/nemščina  (ne odpiraj).  
Podpisana vloga, skupaj  z vsemi obveznimi prilogami,  mora vsebovati navedbo izpolnjevanja 
pogojev. Priloge: 
-Prošnja z navedbo vaših osnovnih podatkov, dosedanje izkušnje, morebitne reference 
-kopija dokazil o izobrazbo in morebitni dodatni usposobljenosti 
-potrdilo o nekaznovanju. 
 
Zaželen je življenjepis z referencami. » 
se podaljša na rok prijave: 2.8.2021 do 10 ure. 
 
Dodatne informacije zainteresiranega kandidata: mail naslov: info-konjice-zrece@guest.arnes.si. 
 
Objava:  ZRSZ; spletna stran ŠC. 
  
 

Žig    Ravnateljica- direktorica 
    mag. Jasmina Mihelak Zupančič 
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