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  PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o. 

Partizanska cesta 78 

3320 Velenje 

Slovenija  

 

Datum:  9. 11.  2022 

 

 

Premogovnik Velenje, d.o.o., razpisuje prosto delovno mesto 

 

VODJA PRAVNE PISARNE  (m/ž) 

 

 

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:  

➢ zaključen najmanj univerzitetni študijski program oz. magisterij stroke (2. bolonjska stopnja) 

pravne smeri; 

➢ najmanj 4 leta delovnih izkušenj z vodenjem pravnega področja; 

➢ pravniški državni izpit; 

➢ višji nivo znanja angleškega jezika (pisno in ustno komuniciranje); 

➢ obvladovanje osnovnih računalniških orodij; 

➢ vozniški izpit »B« kategorije. 

 

Področje dela:  

➢ načrtovanje, vodenje, organiziranje in nadziranje dela na svojem delovnem področju; 

➢ pripravljanje osnutkov in sestavljanje predlogov pogodb, splošnih aktov, strokovnih mnenj 

in drugih aktov pravne narave; 

➢ zastopanje družbe v pravnih zadevah pred sodnimi in upravnimi organi; 

➢ kontroliranje spoštovanja in izvajanja izdanih aktov družbe; 

➢ svetovanje, vodenje in izvajanje pravnih postopkov; 

➢ spremljanje zakonodaje in predpisov ter pravočasno uvajanje novosti v prakso; 

➢ svetovanje in vodenje zahtevnih pravnih postopkov; 

➢ sodelovanje in usklajevanje dela z drugimi organizacijskimi enotami; 

➢ strokovno sodelovanje in povezovanje na pravnem področju v skupini HSE; 

➢ sodelovanje s poslovnimi partnerji, obvladujočo družbo in odvisnimi družbami ter z 

zunanjimi strokovnimi institucijami; 

➢ izdelovanje, vodenje, vzdrževanje in arhiviranje potrebnih evidenc, zapisov, poročil ter 

dokumentov delovnega področja; 

➢ izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo 

in so sestavni del delovnega procesa ter internimi akti. 

Želena dodatna znanja in kompetence:  

➢ izkušnje s pravnim svetovanjem in z delom v pravni pisarni v velikih podjetjih,  

➢ sposobnost timskega dela, komunikativnost, kreativnost in organizacijske sposobnosti, 

➢ sposobnost za gradnjo in učinkovito upravljanje medosebnih odnosov na vseh ravneh 

podjetja in v skupini, 

➢ analitično razmišljanje, visoka čustvena inteligenca in sposobnost spreminjanja strategije 

v dejanja. 

Ponujamo vam delo v dinamičnem kolektivu ter možnost strokovnega in osebnega razvoja.  
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Trajanje zaposlitve: z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas 

s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. 

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za 

zasedbo razpisanega delovnega mesta najkasneje do 20. 11. 2022, na e-naslov 

natasa.jevsnik@rlv.si. Upoštevali bomo le prijave, ki bodo poslane pravočasno z vso spremljajočo 

dokumentacijo.  

 

Prijavljeni kandidati bodo o zaključku postopka obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku 

izbire kandidata. Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.  

 

Srečno! 


