
 
 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vabi v svoje vrste STROKOVNJAKA NA 
PODROČJU MOBILNIH KOMUNIKACIJ. 
 
Za naloge v Sektorju za upravljanje radiofrekvenčnega spektra, iščemo timskega, pozitivno naravnanega, 
motiviranega in delavnega sodelavca, ki je učljiv in predan skupnim ciljem. Ponujamo vam strokovno izzivalno in 
ustvarjalno delo v dinamičnem timu strokovnjakov, aktivno sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za hitrejši 
razvoj omrežij in storitev ter možnost stalnega izobraževanja in osebnega razvoja. 
 
 
 
 
Razpisujemo prosto delovno mesto: 
 

Področni svetovalec I  (m/ž) (št. A022-05) 
 
Vaše naloge bodo: 

 Mednarodna koordinacija za mobilne radiokomunikacije 

 Pomoč pri pripravi priporočil, strokovnih ocen oziroma poročil z delovnega področja 

 Pomoč pri pripravi javnih razpisov za radijske frekvence za mobilne radiokomunikacije  

 Priprava in vodenje javnih razpisov za javne mobilne storitve 

 Koordinacija izdelave računalniških programov za specifične potrebe  

 Izvajanje Načrta uporabe radijskih frekvenc 

 Izvajanje Splošnega akta o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc 

 Spremljanje zakonodaje iz delovnega področja    

 Pomoč pri pripravi informacij, poročil, navodil, pojasnil, statistik in drugih gradiv z delovnega področja,  

 Sodelovanje z drugimi sektorji 

 Sodelovanje v mednarodnih delovnih skupinah 

 Opravljanje drugih potrebnih del in nalog, za katere ima javni uslužbenec primerno izobrazbo, znanje 
in zmožnosti po nalogu neposredno nadrejenega in/ali direktorja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Od vas pričakujemo: 
 

 najmanj specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 
ali visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba 

 ekonomija, telekomunikacije, elektrotehnika in sorodne,  

 dve (2) leti delovnih izkušenj, 
 aktivno znanje angleškega jezika (najmanj nivo znanja B2 po evropski jezikovni referenčni lestvici) 

 veljavno vozniško dovoljenje B kategorije. 
 
Ponujamo zaposlitev za nedoločen čas s trimesečnim (3) poskusnim delom. Podrobnejši opis objavljenega 
prostega delovnega mesta in pogoje za prijavo najdete na spletni strani agencije (http://www.akos-
rs.si/zaposlitev). 
 
Zainteresirani kandidati, ki izpolnjujete objavljene pogoje, nam do 30. junija 2021 po elektronski pošti na naslov 
info.box@akos-rs.si pošljite svoj življenjepis v obliki Europass ter motivacijsko pismo, v katerem nam razložite 
svoj pogled na razvoj trga in regulacije področja iz domene delovnega mesta, na katerega se prijavljate. Pismo 
naj ne bo daljše od ene A4-strani in naj vsebuje tudi razlago, zakaj se želite pridružiti agenciji, kje vidite svoj bodoči 
prispevek k izpolnjevanju njenih ciljev in katere so vaše glavne zaposlitvene prednosti.  
 
Vloga na razpisano delovno mesto mora OBVEZNO vsebovati naziv s številko delovnega mesta na katerega se 
prijavljate in izjavo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev. Na podlagi prispelih vlog bo agencija izbrala kandidate, s 
katerimi bo opravila razgovore in po potrebi tudi ustrezno testiranje. 
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