Upravni odbor ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke, Litostrojska
cesta 58a, 1000 Ljubljana, na podlagi 20. in 28. člena Statuta Agencije za
radioaktivne odpadke, Ljubljana, in sklepa upravnega odbora na seji dne
5. 1. 2022 objavlja razpis za prosto delovno mesto

DIREKTORJA
ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke
Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom,
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
• najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu VII. stopnje
(specializacija po visokošolskem programu, univerzitetni program ali
magisterij stroke, 2. bolonjska stopnja) naravoslovne ali tehnične smeri;
• najmanj 10 let delovnih izkušenj;
• vodstvene in organizacijske sposobnosti;
• aktivno znanje angleškega jezika;
• državljanstvo Republike Slovenije.
Kandidati morajo poleg dokazil o izpolnjevanju naštetih pogojev prijavi
priložiti program dela in razvoja ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke za
mandatno obdobje 2022–2026.
Mandatna doba direktorja je štiri leta.
Pisni prijavi je treba priložiti naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
• program dela in razvoja ARAO – Agencije za radioaktivne odpadke za
mandatno obdobje 2022–2026;
• overjeno kopijo diplome;
• življenjepis z navedbo delovnih izkušenj v obliki Europass;
• potrdilo iz kazenskih evidenc, ki ne sme biti starejše od 30 dni in se lahko
dostavi v 10 dneh, če ga v razpisnem roku ni mogoče pridobiti;
• dokazilo o aktivnem znanju angleškega jezika (npr. potrdilo ali certifikat
akreditirane izobraževalne institucije, diplomo tujega angleškega
univerzitetnega programa, delo v mednarodnih institucijah ali kandidat
kot dokaz o aktivnem znanju angleškega jezika izvede predstavitev
programa dela in razvoja ARAO v angleškem jeziku).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za
upravni odbor ARAO« in s pripisom »Razpis za direktorja ARAO« na naslov
ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke, Litostrojska cesta 58a, 1000
Ljubljana, in sicer v 15 dneh po objavi.
Upravni odbor ARAO bo obravnaval samo popolne prijave, ki bodo
pravočasno prispele na navedeni naslov.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo po telefonu 01 236 32 00
oziroma na elektronskem naslovu gp.arao@arao.si.
Upravni odbor ARAO bo po izvedenem postopku izbire in soglasju ustanovitelja
k imenovanju direktorja o izbiri obvestil vse prijavljene kandidate, in sicer v 8
dneh po soglasju ustanovitelja k imenovanju direktorja.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

