Skupščina podjetja KIP VIZIJA, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, proizvodnja,
storitve d.o.o., Lesično 71, 3261 Lesično, razpisuje na podlagi 25. člena Zakona o
delovnih razmerjih (Ur.l. RS št. 21/13, 78/13-popr., 52/16 in 17/17-odl. US, v
nadaljevanju ZDR-1), skladno z 10. točko 12. člena Družbene pogodbe, prosto delovno
mesto
DIREKTOR invalidskega podjetja Kip vizija d.o.o. (m/ž)
Glavne naloge in pristojnosti direktorja bodo vodenje, zastopanje in predstavljanje
družbe ter oblikovanje strategije poslovanja gospodarske družbe s statusom
invalidskega podjetja.
1. Kandidati morajo poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
 najmanj VII. stopnjo univerzitetne izobrazbe ekonomske ali sorodne smeri,
 najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih mestih,
 organizacijske, vodstvene, komunikacijske sposobnosti, ustrezna računalniška
pismenost,
 aktivno znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina, nemščina),
 državljanstvo Republike Slovenije,
 aktivno znanje slovenskega jezika,
 da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev (potrdilo o nekaznovanosti),
 da zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 kandidati s poznavanjem zakonodaje in posebnosti delovanja invalidskih podjetij
oz. kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za strokovnega delavca v skladu z 9. členom
ZZRZI, bodo imeli prednost,
 imeti dobre pogajalske, organizacijske, vodstvene, komunikacijske sposobnosti,
obvladajo delo z računalnikom ter poznajo specifike področja dela v invalidskem
podjetju.
2. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
 življenjepis kandidata, iz katerega so razvidne delovne izkušnje (čas trajanja
posamezne zaposlitve z opisom del) in izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
vodstvenih izkušenj,
 dokazila o zahtevani izobrazbi (fotokopija diplome);
 morebitno dokazilo o izkušnjah oz. izpolnjevanju pogojev za strokovnega
delavca v invalidskem podjetju, v skladu z 9. členom ZZRZI;
 dokazilo o znanju slovenskega in svetovnega jezika (kopija spričevala, potrdilo);
 potrdilo o nekaznovanosti (datum potrdila ne sme biti starejši od 30 dni glede
na datum objave predmetnega razpisa);
 vizijo razvoja in okvirni program dela podjetja za mandatno obdobje,
 izjavo kandidata, da:






je državljan Republike Slovenije,
zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, mu ni bil izrečen
varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja
prepoved;
ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet
stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v
skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o
odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

3. Skladno s šesto alinejo druge točke tega razpisa, kandidat predloži tudi vizijo razvoja
in program dela za mandatno obdobje družbe Kip vizija d.o.o. ter opredelitev vloge
kandidata pri realizaciji le-tega.
4. Pričakujemo prijave kandidatov z že pridobljenimi izkušnjami na področju vodenja,
s poznavanjem sodobnih podjetniških metodologij in znanj, visoko stopnjo splošne
razgledanosti, ter poznavanjem posebnosti poslovanja invalidskih podjetij.
5. Zaželeno je, da je kandidat pri svojem dosedanjem delu dosegel delovne rezultate,
iz katerih izhaja, da bo lahko opravljal dela in naloge s področja dejavnosti Kip vizija
d. o. o.
6. Obravnavane bodo le popolne, pravočasne, ustrezno označene in priporočeno
poslane prijave.
7. Delovne naloge se bodo opravljale tako na sedežu družbe, kot pri poslovnih
partnerjih v in izven Slovenije (pripravljenost kandidata na službene poti).
8. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje štirih (4) let z možnostjo
ponovnega imenovanja. Pridržujemo si pravico, da na predmetnem razpisu ne
izberemo nobenega kandidata.
9. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev se pošljejo priporočeno po pošti
do vključno 25.03.2019 na naslov: OBČINA KOZJE, Kozje 37, 3260 KOZJE z
oznako: ''Razpis za direktorja – Ne odpiraj!''
10. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih (8) dneh po končanem
izbirnem postopku.
11. V besedilu razpisa so zapisani izrazi v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Predsednica skupščine
Darija Trunk Štraus

