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OBVESTILO

V družbi SŽ –ŽGP, d.d, ponovno objavljamo naslednje prosto delovno mesto:

 TEHNOLOG I (M/Ž)
 (1 izvajalec)

Opis dela: proučevanje razpisne dokumentacije in ugotavljanje pomanjkljivosti, organiziranje 
terenskega ogleda, pripravljanje popisa del ali dopolnitev popisa del na objektih zgornjega in 
spodnjega  ustroja  na  podlagi  terenskega  ogleda,  pripravljanje  analize  cene,  predračuna  in 
izvlečkov  za  objekte  zgornjega  in  spodnjega  ustroja  proge,  izvajanje  nadzora  lastnih 
investicij,  pripravljanje  tehničnih  podatkov  in  strokovna  pomoč  pri  dobavi  materiala 
predlaganje izboljšav in dopolnjevanja tehnoloških postopkov in tehničnih rešitev za izvedbo 
specifičnih  del  zgornjega  in  spodnjega  ustroja  prog,  sodelovanje  s  kalkulantom  pri  pripravi 
ponudb,  sodelovanje  s  projektanti  pri  tehničnih  rešitvah  za  izvedbo  del,  izdelovanje 
tehnoloških  načrtov,  skic  in  detajlov,  statična  presoja  nosilnosti  prekladnih  montažnih 
konstrukcij, ter temeljev le-teh, izbira in presoja statične nosilnosti nosilnega odra in temeljev 
le-teh, izdelovanje projekta betona, izdelovanje elaborata priprave dela za objekte zgornjega 
in spodnjega ustroja proge, spremljanje poteka gradnje in sodelovanje pri analizi planirane 
in  dejansko  uporabljene  tehnologije,  planiranje  stroškov  in  prihodkov  predvidenih  del  za 
potrebe poslovnega načrta. 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
  ustrezna  izobrazba:  visokošolska  strokovna  ali  univerzitetna  izobrazba  gradbene 
 smeri, 

  znanje angleškega jezika, 
  usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, Word). 

Prednost bodo imeli kandidati  z naslednjimi znanji in sposobnostmi:
 - opravljen  strokovni  izpit  gradbene  stroke,  opravljen  strokovni  izpit  za  vzdrževalca  prog, 
 objektov in opreme proge, 
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Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas enega leta s petmesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 23.9.2021. Vloge posredujte na elektronski naslov office@sz-zgp.si. Za 
morebitne dodatne informacije pokličite go. Suzano Pirc na telefonsko številko 01/2912 179).

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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