Razpis za zbiranje vlog za
štipendiranje v skupini SŽ
Postanite član SŽ
Skupina Slovenske železnice je razvojno središče in koncern
železniških družb, ki opravlja napredne storitve v slovenskem
kopenskem potniškem prometu ter oskrbuje gospodarstvo z
zagotavljanjem učinkovitih prevozov tovora.

Vas zanima globalna logistika, železniška mobilnost ljudi in
blaga, upravljanje železniške infrastrukture in gradbeništvo
ter se izobražujete na enem izmed spodaj navedenih naštetih
programov - potem se prijavite na razpis na povezavi: Vloga za
pridobitev štipendije – Slovenske železnice (sz.si)

Razpisane smeri in ravni izobrazbe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Srednješolski program - strojna, kovinarska smer
Srednješolski program - elektrotehnična smer
Srednješolski program - gradbena smer
Višješolski program - mehatronika
1. bolonjska stopnja - strojništvo
1. bolonjska stopnja - elektrotehnika
1. bolonjska stopnja - promet
1. bolonjska stopnja - gradbeništvo
1. bolonjska stopnja - geodezija
1. bolonjska stopnja - logistika
1. bolonjska stopnja - informatika in računalništvo
1. bolonjska stopnja – varnost in zdravje pri delu
2. bolonjska stopnja - elektrotehnika
2. bolonjska stopnja - promet
2. bolonjska stopnja - gradbeništvo

Po zaključku izobraževanja kariero začnite v ekipi, ki ima bogata
znanja in izkušnje, v ekipi v kateri boste lahko koristno ter v
praksi uporabili skozi šolanje pridobljena znanja. Postanite član
ekipe, kjer vlagamo v razvoj ljudi, tehnologijo, digitalizacijo in
avtomatizacijo procesov.

V izbirnem postopku bodo vključeni prijavljeni kandidatki, ki:
•
•
•
•
•
•
•

so dijaki/študenti rednih študijskih programov,
se bodo izobraževali za razpisane deficitarne poklice,
niso v delovnem razmerju,
ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti,
niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
so državljani Republike Slovenije in imajo stalno bivališče
na območju Republike Slovenije,
niso prejemniki kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu

Glede morebitnih dodatnih informacij se obrnite na ga. Ano Biber
Paš (ana.biber-pas@slo-zeleznice.si ali na 01 29 14 504).
Vlogo in obvezne priloge oddajte na povezavi: Vloga za pridobitev
štipendije – Slovenske železnice (sz.si)
Rok za prijavo 30. 09. 2021.

