REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za obrambo
Slovenska vojska
Generalštab Slovenske vojske
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

OBJAVLJA
javni razpis za prosta delovna mesta PREVAJALEC/LEKTOR (m/ž),
v Šoli za tuje jezike (ŠTJ) Slovenske vojske

Zainteresirani kandidati morajo za zasedbo delovnega mesta izpolnjevati naslednje splošne in posebne
pogoje:
Splošni pogoji
- državljanstvo Republike Slovenije (brez dvojnega državljanstva),
- zdravstvena in fizična sposobnost,
- nekaznovanost (brez pravnomočne obsodbe zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
in brez obsodbe na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen, za kakšno drugo kaznivo dejanje oz.
kazenskega postopka ni v teku),
- brez varnostnega zadržka (pozitivna ocena varnostnega tveganja).
Posebni pogoji
- univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, obvezno angleški jezik v kombinaciji s slovenskim ali francoskim
ali italijanskim jezikom,
- vozniški izpit kategorije B,
- zaželene so delovne izkušnje s prevajanjem in/ali lektoriranjem.
Osnovne naloge prevajalca/lektorja so: prevajanje besedil iz maternega v ciljni tuji jezik in obratno,
lektoriranje besedil v slovenščini in tujem jeziku ter sodelovanje pri iskanju terminoloških rešitev.
Dolžnost se opravlja v nazivu PREVAJALEC VII/1 (civilna oseba), z začetkom v 28. plačnem razredu.
Delovno mesto je v Šoli za tuje jezike Slovenske vojske, s sedežem Poljče, Begunje na Gorenjskem.
Po izteku razpisa bodo z izbranimi kandidati opravljeni razgovori in n praktično preverjanje prevajalskih
spretnosti. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba za zaposlitev s polnim delovnim časom – delovno
razmerje za nedoločen čas. Prednost v izbirnem postopku bodo imeli diplomanti dvopredmetnega študija v
jezikovnih kombinacijah slovenščina – angleščina in angleščina – francoščina oziroma angleščina –
italijanščina.
Zainteresirani kandidati prijavo, skupaj s potrdilom o zaključeni izobrazbi in kratkim življenjepisom,
iz katerega bodo razvidne tudi delovne izkušnje, posredujejo po pošti na naslov: Šola za tuje jezike,
Poljče 28, 4275 Begunje na Gorenjskem, ali po elektronski pošti na naslov branka.petek@mors.si.
Zadnji dan za oddajo prijav je petek, 29. junija 2018. V izbirni postopek se bodo uvrstile le popolne in
pravočasno prispele prijave.
Kontaktna oseba za več informacij je višja vojaška uslužbenka XIII. razreda Branka Petek,
telefon 04 532 3745.
Izrazi, ki so v besedilu natečaja zapisani v moški slovnični obliki, veljajo za ženske in moške.

