Naziv proračunskega uporabnika:

Šifra proračunskega uporabnika:

Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije

16586

Naziv organizacijske enote:

Šifra organizacijske enote:

VODSTVO

01

Ime delovnega mesta:

Šifra delovnega mesta v organizacijski enoti:

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II

0009

Ime delovnega mesta:

Šifra delovnega mesta:

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II

I017160

Plačna skupina:

Plačna podskupina:

I

I1

Tarifni razred:

Plačni razred brez napredovanj (MIN):

VII/2

35

Število napredovalnih razredov:

Plačni razred z napredovanji (MAX):

10

45

Vrsta zaposlitve:

Zahtevane delovne izkušnje:

nedoločen čas

48 mesecev

Stopnja strokovne izobrazbe:

Smeri strokovne izobrazbe:

Univerzitetna (prejšnja)
Visokošolska strokovna izobrazba s specializacijo
(prejšnja)
magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja)

tehnična, prometna ali druga ustrezna

Posebni pogoji in znanja:

-strokovni izpit iz upravnega postopka
-osnovna raven znanja angleškega jezika
-znanje dela z računalnikom
Posebnosti delovnega mesta:
Drugi podatki delovnega mesta:
Naloge delovnega mesta:

-

-

vodenje upravnih postopkov z delovnega področja
sodelovanje pri vzpostavitvi in ažuriranju sistema upravljanja letalske varnosti in skladnosti in sodelovanje
pri notranjemu nadzoru nad njunim izvajanjem
sodelovanje pri organiziranju medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot pri
implementaciji sistema upravljanja letalske varnosti in skladnosti
dokumentiranje, redno posodabljanje in spremljanje sistema letalske varnosti in skladnosti upravljanja
agencije za doseganje skladnosti z Uredbo št 216/2008, njenimi izvedbenimi pravili ter aplikabilnimi
zahtevami
spremljanje predpisov na področju sistema letalske varnosti in skladnosti ter implementacija v delo
agencije
identifikacija tveganj, analiza in obvladovanje tveganj na delovnih področjih agencije v sodelovanju z
drugimi notranjimi organizacijskimi enotami agencije
sodelovanje pri koordiniranju in sodelovanje pri izvajanju notranjih presoj v agenciji in izdelava poročil ter
spremljanje izvajanja preventivnih in korektivnih ukrepov v agenciji
spremljanje izvajanja korektivnih in preventivnih ukrepov določenih s strani nadzornih organov v
sodelovanju z ostalimi sektorji agencije
sodelovanje s pristojnim ministrstvom pri pripravi in ažuriranju državnega programa letalske varnosti
sodelovanje z organom za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov ter upravljanje z varnostnimi
priporočili
spremljanje stanja razvoja in varnosti civilnega letalstva v Republiki Sloveniji in v mednarodnem okviru
zagotovitev poročanja o dogodkih v civilnem letalstvu ter zbiranje, shranjevanje, varovanje, izmenjevanje
razširjanje in analiziranje informacij
usposabljanje in ozaveščanje notranje in zunanje javnosti v zvezi z letalsko varnostjo in zahtevami
skladnosti (safety promotion)
vzpostavitev in vodenje sistema notranjega poročanja (internal reporting)
sodelovanje pri uvedbi in izvajanju ključnih ICAO elementov (CE) kot je določeno v priročniku za
upravljanje letalske varnosti in skladnosti

-

-

-

sodelovanje z ostalimi sektorji pri certifikaciji (odobritvi) in nadzoru SMS v organizacijah, v skladu z ICAO
Prilogo 19 in ICAO Doc. 9859 ter v skladu z Uredbo št. 216/2008, njenimi izvedbenimi pravili ter
aplikabilnimi zahtevami
sodelovanje z ostalimi sektorji pri certifikaciji (odobritvi) in nadzoru CMS v organizacijah, v skladu z
Uredbo št. 216/2008, njenimi izvedbenimi pravili ter aplikabilnimi zahtevami
izvajanje usposabljanj s področja dela notranje organizacijske enote
vodenje in sodelovanje v projektnih skupinah in drugih oblikah sodelovanja sodelovanje z Evropsko
agencijo za varnost v letalstvu ter drugimi mednarodnimi organizacijami in organi s področja dela notranje
organizacijske enote
druge naloge v skladu z letalskimi predpisi s področja dela notranje organizacijske enote

