
Družba STC Stari vrh, d.o.o., Sv. Lenart 51, 4227 Selca, razpisuje prosto delovno mesto 

 

direktorja družbe (m/ž) 

 

Kraj dela: Sv. Lenart 51, 4227 SELCA 

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih 
določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:   

 najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolska 
strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolska univerzitetna 
izobrazba (1. bolonjska stopnja),  

 ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,  
 strokovno pozna področje dela družbe, o čemer nadzorni svet presoja na podlagi 

predloženega programa dela in drugih dokazil,  
 ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,  
 izkazuje raven znanja vsaj enega svetovnega jezika,  
 predloži program dela družbe za mandatno obdobje.  

Kandidat mora predložiti k prijavi:  

1. program dela ter razvoja družbe za njegovo mandatno obdobje,  
2. življenjepis,  
3. dokazila o izpolnjevanju pogojev,  
4. druga dokazila za izkazovanje zahtevanih pogojev razpisa.  

 

 

Naloge in odgovornost: 

 Zastopanje in predstavljanje družbe, 
 skrb za uspešno poslovanje podjetja, 
 priprava predloga letnega delovanja družbe in zagotavljanje njegovega izvajanja, 
 skrb za nemoteno poslovanje podjetja,  
 spremljanje realizacije in likvidnosti,  
 spremljanje uspešnosti posameznih delovnih nalog. 

 

Kaj pričakujemo: 

 univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri (magisterij je prednost), 
 želena je vsaj predizobrazba tehnične smeri, 
 slovensko državljanstvo, 
 aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, zaželena angleščina, 
 strateško naravnanost, usmerjenost k rezultatom in organizacijske sposobnosti, 
 najmanj deset let izkušenj, od tega vsaj pet let na vodilnem delovnem mestu, 
 odlične komunikacijske in pogajalske sposobnosti, 



 poznavanje dela z osebnim računalnikom, 
 da kandidat/ka ni pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja. 

 

Odgovorni/a boste za: 

 uspešno poslovanje podjetja, 
 oblikovanje strategije za nadaljnji razvoj podjetja,  
 organizacijo dela in optimizacijo poslovnih procesov, 
 učinkovito vodenje, koordiniranje in optimalno delovanje podjetja, 
 optimizacijo stroškov poslovanja. 

 

Postopek izbire kandidata bo izvedel nadzorni svet družbe.   

Direktorja družbe predlaga nadzorni svet, ki ga imenuje skupščine.  

Z direktorjem pogodbo o zaposlitvi sklene predsednik nadzornega sveta. Delovno razmerje z 
direktorjem se sklene za določen čas, polni delovni čas in mandatno obdobje štirih let.  

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do 18. 02. 2022 v zaprti ovojnici z 
označbo: »za javno objavo – Direktor družbe« na naslov: STC STARI VRH d.o.o., Sv. Lenart 51, 
4227 SELCA.    

Prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer 
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, 
poslana na elektronski naslov: kadri@starivrh.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z 
elektronskim podpisom.   

Neizbrani kandidati bodo o ne izboru pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem 
postopku izbire.   

 V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, 
uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.  
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