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Javna objava prostega delovnega mesta 

Razpis za delovno mesto referenta knjižne prodaje pri UVKF   
 
Uprava Ustanove Velenjska knjižna fundacija (UVKF) razpisuje skladno z 18. čl. oz. 15. čl. 
sprememb in dopolnitev statuta  ustanove (7/2015) ter sklepom Uprave (8/2021) delovno 
mesto: REFERENT KNJIŽNE PRODAJE (ž/m) s pridruženim področjem/obsegom dela 
poslovni administrator v fundaciji.  
  
Kandidat_ka mora izkazovati:  

• zaključena najmanj V. st. izobrazbe (srednja/splošna strokovna, gimn. maturant ipd.); 

• najmanj 3 leta izkušenj na sorodnem delu referenta in v poslovni administraciji;  

• splošno uporabniško računalniško znanje;  

• aktivno govorno znanje slovenskega in angleškega jezika;  

• splošno knjigotrško znanje; obvladovanje poslovnega bontona in veščin tržnega 
komuniciranja; 

• obvladovanje osnov knjigovodstva;  

• natančnost, prijaznost, komunikativnost, samostojnost, organiziranost; 

• vozniški izpit B-kategorije in lasten prevoz;  

• poznavanje področja dela ustanove; 

• sprejemljivost delovnega časa od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure;  

• sposobnost prenašanja obremenitev zaradi opravljanja delovnih nalog.  
 
Področje dela:  
• operativno vodenje knjižnega depoja ustanove;  
• distribucija in prodaja knjižne produkcije ustanove;  
• urejanje knjigotrških ponudb in pogodb ter vodenje/evidentiranje knjižne prodaje; 
• poslovna administracija; skrb za pisarniške prostore in sodelovanje z zunanjim 

računovodstvom;  
• pomoč uredniku ustanove pri administraciji ter organizacijskih delih; 
• pomoč pri urejanju spletnih strani ustanove.  
 
Z izbranim kandidatom (ž/m) bo neposredno pri UVKF sklenjeno delovno razmerje za določen 
čas enega leta, z možnostjo podaljšanja.  
 
Prijave s predstavitvijo (motivacijsko pismo, življenjepis, reference oz. dosedanje izkušnje dela 
ter kopijo dokazila dosežene izobrazbe) pošljite do 29. januarja 2021 na e-naslov: 
kabinet@uvkf.si ali z navadno pošto (nepriporočeno!) na naslov: UVKF, Stari trg 26, 3320 
Velenje.  
 
Javna objava PDM: 26. 1. 2021 pri ZRSZ in na www.uvkf.si   
 
 
Uprava UVKF / Predsednica: mag. Karmen Grabant 
 
Poobl. odg. oseba UVKF / Ivo Stropnik, glavni on odg. urednik   
 
V Velenju, 25. 1. 2021   
 

http://www.uvkf.si/

