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OBVESTILO

V družbi SŽ-ŽIP, d.o.o. objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev na naslednjem delovnem 
mestu: 

VZDRŽEVALEC I (M/Ž) v Službi za upravljanje objektov
(4 izvajalci)

Opis dela:
- samostojno izvajanje zahtevnih del pri rednem, izrednem in investicijskem vzdrževanju na 

različnih področjih (npr. izvajanje gradbeno-obrtniških del, napeljava strojnih inštalacij, 
selitev pohištva in opreme, montiranje pohištva in opreme, menjava oken, polaganje 
tlakov, podiranje objektov ipd.),

- samostojno opravljanje občasnih in preventivnih pregledov,
-  čiščenje vozil, objektov, naprav ter delovnega območja,
- vodenje predpisanih evidenc, poročil, obrazcev,
- informiranje in sporazumevanje s strankami in sodelavci,
- druga opravila (dela) po naročilu nadrejenega, ki so tehnološko in funkcionalno povezana 

v delovnem procesu.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
- ustrezna izobrazba: srednja poklicna izobrazba strojne, elektrotehnične ali druge ustrezne 

smeri  (prednost je izobrazba gradbene, lesne smeri),
- delovne izkušnje: 6 mesecev na podobnih delih.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi sposobnostmi in veščinami:
- natančnost, izražena sposobnost sodelovanja,
- izražena sposobnost samostojnega dela in dela v timu,
- vozniški izpit »B« in »C« kategorije,
- izpit za upravljalca težke gradbene mehanizacije.

Mesto nastopa dela: Ljubljana

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, z dvomesečnim poskusnim delom.
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Rok za oddajo vlog je 14.11.2021. Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji 
povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko 
obvestila 150/21. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Za dodatne informacije lahko pokličete go. Dašo Gradin na tel. št. 01 29 15 206.

mag. Ivan Papič
vodja sektorja

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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