OBVESTILO O RAZPISU PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Slovensko stalno gledališče objavlja naslednji razpis prostega
delovnega mesta za morebitno začasno zaposlitev ODRSKO
SCENSKEGA DELAVCA (m/ž).
1. člen – Profil
Cilj postopka je izbrati enega uslužbenca za delovno mesto
odrsko scenskega delavca, ki bo opravljal naslednje naloge:
 postavljanje in podiranje scenskih elementov v gledališču in
na turnejah;
 priprava/popravilo scenskih elementov;
 vzdrževanje in popravilo opreme;
 redno vzdrževanje stavbe;
 vožnja službenega kombija.
2. člen – Pogodba in plačni razred
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba za določen čas s
polnim delovnim urnikom za obdobje trajanja gledališke
sezone.
Delovno mesto se po veljavni Nacionalni kolektivni pogodbi
(CCNL) za javna stalna gledališča uvršča v 5. B plačni razred z
ustreznimi prejemki.

3. člen – Pogoji za prijavo na razpis
Za prijavo na razpis veljajo naslednji splošni pogoji:
 ustrezno znanje slovenskega in italijanskega jezika;
 neokrnjenost državljanskih in političnih pravic;
 nekaznovanost – kandidat ni bil pravnomočno obsojen, mu
ni bila izdana prepoved opravljanja poklica in zanj ne veljajo
preventivni omejevalni ali drugi ukrepi
 starost najmanj 18 let;

 ustrezna psihofizična sposobnost za delovno mesto, pri
čemer lahko gledališče v skladu z zakonom določi posebna
preverjanja.
Dodatne zahteve:
 posebna usposobljenost in izkušnje pri opravljanju nalog iz
1. člena;
 zaključeno srednje izobraževanje 2. stopnje (matura);
prednost pri izboru imajo kandidati z dodatnimi potrdili o
izobraževanju ali izpopolnjevanju na področju uprizoritvenih
umetnosti;
 vozniško dovoljenje za motorna vozila;
 sposobnost dela v skupini;
 sposobnost prilagodljivega, hitrega in samostojnega
opravljanja nalog.
Kandidat mora pogoje izpolnjevati ob prijavi in ves čas trajanja
delovnega razmerja.

4. člen – Prijavni postopek in roki
1. Prijava na razpis mora biti napisana na navadnem papirju,
kandidat pa jo mora ustrezno podpisati.
2. Kandidat mora v prijavi na lastno odgovornost navesti:
a) svoje osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva),
stalno in začasno prebivališče (če se naslova razlikujeta) ter
kontaktne podatke za vročanje sporočil, vključno s telefonsko
številko ali elektronskim naslovom, na katerega želi prejemati
sporočila v zvezi s tem razpisom;
b) da je italijanski državljan ali državljan druge države z
ustreznim znanjem slovenskega in italijanskega jezika;
c) da mu niso bile okrnjene državljanske in politične pravice;
d) da ni bil pravnomočno obsojen, mu ni bila izdana prepoved
opravljanja poklica in zanj ne veljajo preventivni omejevalni ali
drugi ukrepi;

(e) je duševno in telesno sposoben za delovno mesto;
(f) ima ustrezno izobrazbo, ki jih zahteva ta razpis – navede se
datum pridobitve potrdila/spričevala in ime zavoda, ki ga je
izdal.
3. Vlogi je treba priložiti te dokumente:
a) neoverjeno fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta;
b) življenjepis s podatki o izobraževanju in delovnih izkušnjah;
na življenjepisu naj bosta datum in lastnoročni podpis;
c) neoverjeno fotokopijo spričeval in poklicnih kvalifikacij
(samoizjave ne bodo sprejete).
Osebne podatke, ki jih bodo posredovali kandidati, bo SSG
upravljal v skladu z Uredbo EU 2016/679 [GDPR] in
zakonodajno uredbo 101/2018 za izpolnitev razpisa in za
namene v zvezi z morebitno sklenitvijo delovnega razmerja. S
sodelovanjem na razpisu SSG samodejno pridobi pooblastilo
za obdelavo osebnih podatkov, za namene samega vodenja
izbora in za objavo posledične uvrstitve.
Vloga s prilogami v zaprti ovojnici bo morala prispeti najpozneje
do četrtka, 28. julija 2022, do 12. ure na naslov »Teatro
Stabile Sloveno – Slovensko stalno gledališče, Ul. Petronio 4,
34141 Trst« po pošti, z osebno vročitvijo ali z dostavo, ki jo
izvede tretja oseba, ali v formatu PDF po elektronski pošti na enaslov barbara.briscik@teaterssg.com.
Vloge, prejete
obravnavane.
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Za pravočasno dostavo odgovarja pošiljatelj; datum poštnega
žiga ne velja kot dokazilo.
Na ovojnici ali v zadevi elektronskega sporočila iz prejšnje
točke mora biti navedeno »Izbor za delovno mesto odrsko
scenskega delavca« in ime pošiljatelja.

5. člen – Ocenjevalna komisija

1. Vloge bo ocenila ocenjevalna komisija, ki jo bodo sestavljali
direktor, vodja tehničnega sektorja in vodja upravnega sektorja.
2. Komisija bo pregledala prijave in izbrala kandidate, ki bodo
izpolnjevali vse splošne pogoje, navedene v tem obvestilu o
razpisu.
3. Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala naslednja merila
za razvrščanje in ocenjevanje:
a) izobrazbo in specializacijo, potrebno za delovno mesto, na
katero se kandidat prijavlja;
b) skladnost poklicnih izkušenj z nalogami iz 1. člena in
sektorjem, v katerem deluje gledališče.
V primeru enakega števila točk ima prednost kandidat, mlajši
od 35 let, v skladu z odstavkom C 2. člena in 3. točke 2. tabele
priloge C Ministrske uredbe z dne 27. julija 2017.
4. Po ocenjevalnem postopku bo komisija sestavila prednostni
seznam kandidatov, ki ustrezajo pogojem za zaposlitev;
seznam, ki ga bodo odobrili pristojni organi gledališča, bo veljal
šest mesecev in se bo uporabljal za namene zaposlovanja po
prednostnem vrstnem redu.

6. člen – Izid izbora
Izid izbirnega postopka in seznam, ki ga sestavi komisija, se
objavita na spletni strani gledališča http://www.teaterssg.com/.

7. člen – Zaposlitev

Zaposlitev bo sklenjena z osebo, ki bo uvrščena na prvo mesto
končnega prednostnega seznama, in sicer na podlagi
individualne pogodbe o zaposlitvi za določen čas s polnim
delovnim urnikom. V primeru odpovedi kandidata, uvrščenega
na prvo mesto, se izbere naslednji kandidat na prednostnem
seznamu.

8. člen – Končne določbe

Ta izbor zagotavlja enake možnosti pri dostopu do zaposlitve
za moške in ženske v skladu z ZU št. 198 z dne 11. aprila
2006.
Za vse dodatne informacije v zvezi s tem obvestilom o razpisu
pošljite e-sporočilo na naslov barbara.briscik@teaterssg.com.

