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OBVESTILO

V družbi SŽ-ŽGP, d.d.,  Službi za mehanizacijo, objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev na 
naslednjem delovnem mestu : 

STROJNIK I (M/Ž) 
(2 izvajalca)

Opis dela: uvajanje v delo za upravljanje s težkimi gradbenimi stroji in delo na strojih težke 
progovne mehanizacije pod nadzorom vodje stroja, skrb za brezhibno in pravilno delovanje stroja, 
vodenje evidence o opravljenem delu stroja, dnevno opravljanje tekočega vzdrževanja in 
sodelovanje pri popravilih stroja, skrb za izboljšanje sistema za zagotovitev kakovosti poslovanja 
družbe in izpolnjevanje nalog iz tega področja, druga občasna dela v okviru razporeda delovnega 
časa po nalogu vodje službe. 

Pogoji, ki jih morajo  izpolnjevati kandidati (m/ž), so:
- ustrezna izobrazba: srednješolska strokovna ali splošna izobrazba strojne, kovinarske ali 

druge ustrezne smeri.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta z dvomesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 07.10.2021. Vloge posredujte na elektronski naslov office@sz-zgp.si . Za morebitne 
dodatne informacije pokličite go. Suzano Pirc na telefonsko številko 01/ 29 12 179.

Lepo pozdravljeni!

dr. Marija Paladin
vodja službe

SZ21037962
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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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