GASILSKA ZVEZA LJUBLJANA
Zadobrovška 88, 1000 Ljubljana
Pomočnik poveljnika za zveze

Vsem PGD / GD v GZL

Zadeva: VABILO – RAZPIS za sodelovanje v ENOTI ZA PODPORO VODENJU

Spoštovane kolegice in kolegi!
Skladno s finančnim načrtom Gasilske Zveze Ljubljana (GZL) za leto 2008 bo v
februarju 2009 za potrebe služb zaščite in reševanja v Mestni Občini Ljubljana (MOL)
dobavljeno vozilo za podporo vodenju, PV-2. Znano je, da je Javna Gasilska Služba
(JGS) osrednja reševalna služba v MOL. Zato moramo iz vrst prostovoljnih gasilcev
zagotoviti del Enote za Podporo Vodenju (EPV)!
Iz tega naslova vabimo k sodelovanju za opravljanje sledečih nalog:
1. Operater radijskih zvez – informatik
2. Voznik – strojnik, operater radijskih zvez
Od kandidatov pričakujemo oz. želimo sledeče:
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Znanje in izkušnje iz gasilske stroke (zaželeno vsaj NGČ)
Poznavanje sistema ZiR
Znanja in izkušnje uporabe sredstev zvez in poznavanje sistema ZARE
Znanja in izkušnje uporabe računalnika in informatike
Izobrazba elektro stroke (prednost)
Znanja s področja PNMP
Vozniško dovoljenje »C« kategorije
Znanja in izkušnje iz gasilske stroke
Poznavanje sistema ZiR
Znanja in izkušnje uporabe sredstev zvez in poznavanje sistema ZARE
Izobrazba elektro ali strojne stroke (prednost)
Znanja s področja gasilskega strojništva, tehničnega reševanja, varnega dela
z motorno žago

Delo je natančno, odgovorno, stresno, naporno, največkrat v neprijaznih pogojih,
zato iščemo kandidate, ki predstavljajo resno, natančno, zrelo osebnost, ki je
sposobna prenesti velike psihične napore in ima razvita visoka etična načela.
Pomembno je, da vas to delo zanima in imate do njega veselje. Potrebno je biti

sposoben umirjenega reagiranja in imeti čut za sočloveka. Sposobnost razločnega in
mirnega govora tudi v stresnih situacijah je nujna.
Kandidatom bomo zagotovili periodična usposabljanja in možnost dela
razpoložljivimi sredstvi (vozilo za podporo vodenju, kovček za zveze GZL itd.).

z

Z vsakim kandidatom bo opravljen pogovor, izključno pisna potrdila ne zadostujejo!
Vse zainteresirane vabim, da se javijo na e-naslov: miha.elsner.gzl@gmail.com
Ljubljana, 25. januar 2009
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