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SZ20005954
OBVESTILO

Objavljamo obvestilo o naslednjem prostem delovnem mestu v Službi za EE in SVTK, SŽ-
Infrastruktura, d.o.o.:

TEHNIK VZDRŽEVANJA V ŽELEZNIŠKI OPERATIVI II (M/Ž) – vzdrževanje 
SV naprav

(1 izvajalec)

Opis dela: izvajanje vzdrževanja SV naprav, odpravljanje okvar in napak na SV napravah, 
objektih in opremi ter sodelovanje pri investicijskih projektih.
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:

- ustrezna izobrazba: srednje splošno ali tehnično izobraževanje elektrotehnične smeri 
(prednost: smer elektronik),

- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Word, Excel).
Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:

- delovne izkušnje na področju vzdrževanja v elektrotehnični dejavnosti,
- vozniški izpit B kategorije,
- izpolnjevanje zdravstvenih pogojev v skladu z 925-P05 Sprejem in usposobitev 

delavcev in 925-DN 18 Postopki preverjanja duševne in telesne zmožnosti OVKN 
(osebe, ki opravljajo varnostno kritične naloge),

Mesto nastopa dela: Postojna (širše območje). 
Delovno razmerje se sklene za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom. 

Izbrani kandidati bodo v skladu s 925-P 05 Sprejem in usposobitev delavcev vključeni v 
usposabljanje za delovno mesto vzdrževalca signalnovarnostnih naprav.

Rok za oddajo vlog je 14.2.2020.
Vloge posredujte na elektronski naslov: vesna.marinsek@slo-zeleznice.si oziroma na naslov: 
SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK, Kolodvorska 25, 6230 Postojna. Informacije 
na tel.št.: 05/2962-222 (ga. Vesna Marinšek).
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mag. 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.

http://www.slo-zeleznice.si/images/skupina/certifikati/Politika%20zasebnosti%20skupine%20SZ.pdf
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