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                                                 Maribor, 3. 11. 2021 
                                             Številka:  104-3/2021 
 

objavlja prosto delovno mesto: 
 
J017101 -SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2,  šdm: 3001202,  v Enoti za pridobivanje in 
obdelavo knjižničnega gradiva, 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:  humanistična, družboslovna, naravoslovna, tehnična, 

bibliotekarska 
• klasius srv: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ visokošolska 

izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba 
• klasius p: 1 - izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, 2 - umetnost in humanistika,  

3 - družbene, poslovne, upravne in pravne vede, 4 - naravoslovje, matematika in računalništvo,  
5 - tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo in 8 – storitve 

• zahtevana znanja: računalniška znanja  
• zahtevani posebni pogoji: bibliotekarski izpit 
• zahtevani jeziki: znanje tujega jezika. 

 
Opis del in nalog:  Bibliografska obdelava in redakcija zapisov knjižničnega gradiva; Retrospektivna 
katalogizacija; Katalogizacija antikvarnega knjižničnega gradiva; Signiranje in inventariziranje; 
Upravljanje z metapodatki; Izločanje in odpis knjižničnega gradiva; Druga knjižničarska dela pri 
obdelavi; Sodelovanje v delovnih in stalnih komisijah organov UM in druge članice; Nadomeščanje 
sodelavce v njihovi odsotnost; 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, najkasneje do 13.11.2021.   
 
Za dodatne informacije nas lahko pokličete na 02/25-07-489.  
         Ravnateljica UKM 
                  dr. Zdenka Petermanec, l.r. 
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Objaviti: 
• na spletni strani in oglasni deski UKM z dne 3. 11. 2021, 
• na spletni strani Univerze v Mariboru z dne 3. 11. 2021, 
• na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje z dne 3. 11. 2021. 
 
 


