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OBVESTILO
V družbi SŽ – Tovorni promet, d.o.o. objavljamo razpis za vključitev v brezplačno teoretično
strokovno usposabljanje za opravljanje dela:
PREMIKAČ (M/Ž)
(več izvajalcev)
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za usposabljanje za delovno mesto premikač, so:
- ustrezna izobrazba: uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje ali uspešno zaključeno
nižje poklicno izobraževanje,
- izpolnjevanje zdravstvenih pogojev po Pravilniku o postopkih preverjanja duševne in telesne
zmožnosti železniških izvršilnih delavcev.
Družba bo kandidatom omogočila brezplačno izvedbo predavanj ter zagotovila literaturo in
konzultacije. Usposabljanje poteka brez sklenitve delovnega razmerja, po programu, ki ga
zagotovi družba. Za čas usposabljanja se ne prejema plačila in se kandidatom ne povrnejo
nikakršni stroški.
Teoretično usposabljanje poteka v razredu in traja predvidoma 5 tednov praviloma vsak dan
v tednu od ponedeljka do petka po 8 ur v dopoldanskem času.
Pred začetkom usposabljanja morajo kandidati opraviti zdravniški pregled, ki ga plačajo
sami.
Kraj usposabljanja: Ljubljana
Po uspešno zaključenem teoretičnem strokovnem usposabljanju bo omogočeno nadaljnje
praktično usposabljanje in sklenitev delovnega razmerja z izbranimi kandidati.
Kontakt za dodatne informacije: g. Danijel Djuran (daniel.djuran@slo-zeleznice.si; 01/2914
302)

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 5142733000
Osnovni kapital: 205.274.421,23 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995

Rok za oddajo vlog je 27.2.2017. Vloge posredujte na naslednje elektronske naslove (glede na
lokacijo vašega stalnega prebivališča):
Maribor, Celje, Murska Sobota (širše območje): elektronski naslov anica.erjavec@slozeleznice.si, oziroma na naslov SŽ-Tovorni promet, d.o.o., Služba za proizvodnjo, Partizanska
50, 2000 Maribor. Kontakt za dodatne informacije: ga. Anica Erjavec (02/ 2922 234).
Jesenice, Ljubljana, Dobova, Novo mesto (širše območje): elektronski naslov
mojca.reseta@slo-zeleznice.si, oziroma na naslov SŽ-Tovorni promet, d.o.o., Sekretariat,
Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana. Kontakt za dodatne informacije: ga. Mojca Rešeta (01/
2914 344).
Postojna, Sežana, Koper, Nova Gorica (širše območje): elektronski naslov sonja.svab@slozeleznice.si, oziroma na naslov: SŽ – Tovorni promet, d.o.o., Služba za proizvodnjo, Sermin 8,
6000 Koper. Kontakt za dodatne informacije: ga. Sonja Švab (05/2964 150).
mag. Mirko Zorenč
vodja sektorja

Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov
S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:



dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in druge podatke
o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,
je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v primeru
nadaljnjih kadrovskih potreb.

Varovanje osebnih podatkov
Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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