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OBVESTILO

V družbi SŽ-Železniška tiskarna, d.d., objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca na 
naslednjem delovnem mestu : 

KNJIGOVEZ – VOZNIK - SKLADIŠČNIK
(1 izvajalec) 

Opis dela: Nastavitev strojev in delo na različnih enotah proizvodnje, izvedba nalog priprave 
za tisk in tiska na podlagi tehnološke dokumentacije, odgovornost za kakovost izdelkov, skrb 
za racionalno rabo materiala, skrb za pravilno vzdrževanje delovnih sredstev, skrb za varno 
delo, skrb za čistočo na delovnem mestu. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:
 ustrezna izobrazba: nižja poklicna izobrazba ustrezne smeri (III. raven izobrazbe),
 usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (predvsem Word in 

Excel),
 vozniški izpit B kategorije.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z naslednjimi lastnostmi, veščinami, znanji:
- samoiniciativnost, natančnost, točnost, motiviranost, odgovornost, zanesljivost, 

sposobnost timskega dela in ročne spretnosti. 

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 1 leta z enomesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 1.9.2021. Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji 
povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko 
obvestila 100/21. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni. 
Kontakt za dodatne vsebinske informacije: ga. Majda Železnik (tel.št.: 01/2915 630).
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dr. Marija Paladin
vodja službe

Opozorilo – privolitev v obdelavo osebnih podatkov

S prijavo na objavo za prosto delovno mesto:
• Se šteje, da kandidat daje osebno privolitev za obdelavo osebnih podatkov, ki jih družba obdeluje v svojih evidencah dejavnosti 
obdelave, z namenom  preverjanja izpolnjevanja pogojev za razpisano delovno mesto in izbiro kandidata.
• Je kandidat seznanjen, da lahko svojo privolitev kadarkoli prekliče na isti način, kot je privolitev dal. Preklic privolitve ne vpliva na 
zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Več o varstvu osebnih podatkov si preberite v Politiki zasebnosti skupine Slovenske železnice, ki je objavljena na povezavi:
 www.slo-zeleznice.si/images/skupina/certifikati/Politika%20zasebnosti%20skupine%20SZ.pdf.
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