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OBVESTILO

V SŽ, d.o.o., Štabni službi za investicije, objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca na 
naslednjem delovnem mestu :

KOORDINATOR III (M/Ž)
(1 izvajalec)

Opis dela: izbrani kandidat bo sodeloval pri izvajanju in vodenju investicij, gradbenem  
nadzor ali sodelovanju pri gradbenem nadzoru izvedbe del, izdelava gradbeno-tehničnega 
dela investicijske dokumentacije, oceni vrednosti posameznih gradbenih posegov, pregledu 
projektne dokumentacije in pregledu gradbeno-tehničnega dela investicijske dokumentacije, 
pripravi strokovno-tehničnega dela razpisne dokumentacije, sodeloval v razpisnih komisijah 
in sodeloval pri izvedbi mednarodnih projektov. 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:
 ustrezna izobrazba: visoka strokovna oz. univerzitetna izobrazba (prednost: gradbena 

smer),
 delovne izkušnje: 48 mesecev na podobnih delih,
 znanje tujega jezika (angleški, nemški),
 usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (prednost: znanje 

programov za projektiranje, npr. AutoCAD), znanje programov Adobe Creative 
Cloud).

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z naslednjimi lastnostmi, veščinami, znanji:
  so vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije s statusom pooblaščenega inženirja 

pooblaščene inženirke,
 imajo znanja in izkušnje s področja inženiringa in vodenja projektov,
 imajo znanja in izkušnje s projektiranjem in nadzorom visokih in nizkih gradenj,
 imajo znanja in izkušnje projektiranja v BIM okolju,
 imajo znanja in izkušnje glede upravnih postopkov,
 imajo željo za pridobivanje novih znanj in kompetenc,
 so vajeni delovati tako samostojno kot v ekipi,
 so vajeni delovati v interdisciplinarnem okolju.
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Lokacija nastopa dela: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim 
delom.

Rok za oddajo vlog je 16.9.2021. Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: 
https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 106/21. 
Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni. Kontakt za dodatne informacije: g. Valentin Slaček 
(01/ 2914-296).

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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