
Prijava na prosto delovno mesto: RAČUNOVODJA VI
Registrska ševilka razpisa: HR94136

1) OSNOVNI OSEBNI PODATKI
Ime:
Priimek:
Stalni naslov: 
(ulica, številka, poštna številka, kraj)

Naslov za vročanje, če je drugačen od 
stalnega: (ulica, številka, poštna številka, kraj)

* Telefonska številka:
*Elektronski naslov:
* ni nujno izpolniti

2) IZOBRAZBA

Raven izobrazbe
(kot npr.: srednješolska, višja strokovna, 
visokošolska 1. bol., visokošolska 2. bol.,...)

Naziv šole, študijski program
Naziv pridobljene 
izobrazbe, strokovni ali 
znanstveni naziv

Datum zaključka šolanja
(leto diplomiranja)

* potrebno predložiti ustrezna potrdila

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela ter stopnja zahtevane
izobrazbe.
Prosimo navedite svoje prejšnje zaposlitve v kronološkem vrstnem redu od trenutne (zadnje) do prve.

od (mesec / leto) do (mesec / leto)

skupaj (let/mesecev)
Naziv delovnega mesta:

V. srednja strokovna/srednja splošna VI. višješolska (prejšnja)/višja strokovna VII/1.  visokošolska strok. (prejšnja)/visokošol. 1. st.

VII/2.  visokošolska univerzitetna (prešnja)/visokošol. 2. stopnja (magistrska)

Dolžina odpovednega roka:

PRIJAVA

Opis del in nalog:

TRENUTNA ZAPOSLITEV
NAZIV DELODAJALCA: OBDOBJE ZAPOSLITVE (natančno)

Zahtevana stopnja izobrazbe za delovno mesto, ki ste ga opravljali (obkrožite):     

3) ZAPOSLITVE IN DELOVNE IZKUŠNJE



od (mesec / leto) do (mesec / leto)

skupaj (let/mesecev)
Naziv delovnega mesta:

V. srednja strokovna/ srednja splošna VI. višješolska (prejšnja)/višja strokovna VII/1.  visokošolska strok. (prejšnja)/visokošol. 1. st.

VII/2.  visokošolska univerzitetna (prešnja)/visokošol. 2. stopnja (magistrska)

od (mesec / leto) do (mesec / leto)

skupaj (let/mesecev)
Naziv delovnega mesta:

V. srednja strokovna/ srednja splošna VI. višješolska (prejšnja)/višja strokovna VII/1.  visokošolska strok. (prejšnja)/visokošol. 1. st.

VII/2.  visokošolska univerzitetna (prešnja)/visokošol. 2. stopnja (magistrska)

od (mesec / leto) do (mesec / leto)

skupaj (let/mesecev)
Naziv delovnega mesta:

V. srednja strokovna/ srednja splošna VI. višješolska (prejšnja)/višja strokovna VII/1.  visokošolska strok. (prejšnja)/visokošol. 1. st.

VII/2.  visokošolska univerzitetna (prešnja)/visokošol. 2. stopnja (magistrska)

Datum: Podpis:

NAZIV DELODAJALCA OBDOBJE ZAPOSLITVE (natančno)

Zahtevana stopnja izobrazbe za delovno mesto, ki ste ga opravljali (obkrožite):     

Opis del in nalog:

PREJŠNJA ZAPOSLITEV

PREJŠNJA ZAPOSLITEV
NAZIV DELODAJALCA OBDOBJE ZAPOSLITVE (natančno)

Zahtevana stopnja izobrazbe za delovno mesto, ki ste ga opravljali (obkrožite):     

Opis del in nalog:

Zahtevana stopnja izobrazbe za delovno mesto, ki ste ga opravljali (obkrožite):     

Opis del in nalog:

NAZIV DELODAJALCA OBDOBJE ZAPOSLITVE (natančno)
PREJŠNJA ZAPOSLITEV


