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FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE UNIVERZE V MARIBORU 
 

Objavlja prosto delovno mesto: 
 
MLADI RAZISKOVALEC – H017002, M/Ž, (Raziskovalni center, šifra delovnega mesta 2006083, za 
določen čas predvidoma od 1.10.2017 do največ 4 let oz. zagovora doktorske naloge, za delo s polnim 
delovnim časom). 
 
Za delovno mesto H017002 MLADI RAZISKOVALEC, M/Ž, (šifra delovnega mesta 2006083), mora 
kandidat/kandidatka poleg zakonsko predpisanih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:   

 Zahtevana stopnja izobrazbe: VII/2 

 Klasius p: 31 – DRUŽBENE VEDE, 34-POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE 

 Klasius srv: Sedma raven: Visokošolsko izobraževanje druge stopnje in podobno izobraževanje/ 
visokošolska izobrazba druge stopnje in podobna izobrazba 

 Računalniška znanja: MS Windows, Word, Excel, internet, e-pošta, el. Poslovanje 

 Zahtevani jeziki: aktivno znanje enega svetovnega jezika 
 
Dela in naloge: 

- sodelovanje pri projektih raziskovalne skupine,  

- izobraževanje in raziskovalno delo skladno s pogodbo o financiranju usposabljanja,  

- opravljanje drugih del po nalogu predpostavljenega delavca,  

- na podlagi navodil mentorja raziskati področje digitalne transformacije v organizacijah v 
Sloveniji, identificirati vplive digitalnih tehnologij na poslovanje organizacij, na oblikovanje 
dodane vrednosti ter na inovacijske sposobnosti organizacij, ter določiti in razmejiti stopnje 
digitalne transformacije,   

- sodelovanje v delovnih in stalnih komisijah organov UM in članice,  

- sodelovanje pri letni in drugih inventurah 
 
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, merila za ocenjevanje kandidatov, prijavni obrazec in celotna 
razpisna dokumentacija so objavljeni na: www.um.si/mladi-raziskovalec. Rok prijave je 22.6.2017.  
Prijave s prilogami skladno s 6. točko javnega razpisa, morajo biti v zaprti ovojnici s pripisom »Javni 
razpis za kandidate za mlade raziskovalce v letu 2017 – NE ODPIRAJ« ter z imenom, priimkom in polnim 
naslovom pošiljatelja (kandidati morajo navesti tisti naslov, na katerem bodo dosegljivi v času 
obveščanja o izbiri), kandidati lahko:  oddajo osebno v vložišču Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 
Maribor  ali jih pošljejo s priporočeno pošto na naslov: Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 
Maribor. 
 

Rok prijave je od 15.6.2017 do 22.6.2017 
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