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OBVESTILO

V družbi SŽ-Tovorni promet, d.o.o., Služba za proizvodnjo, objavljamo potrebo po zaposlitvi 
delavcev na naslednjem delovnem mestu:

UVAJANJE V DELO III.STOPNJA – za delovno mesto premikač
(40 izvajalcev)

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati, so:
- ustrezna izobrazba: zaključena osnovna šola ali nižja poklicna izobrazba,
- izpolnjevanje posebnih zdravstvenih pogojev skladno s predpisi.

Lokacija zaposlitve:
- Ljubljana Zalog (20 kandidatov), 
- Koper (20 kandidatov).

Pogodba o zaposlitvi z izbranimi kandidati bo sklenjena za določen čas – za čas 
usposabljanja na delovnem mestu 30001 uvajanje v delo III. stopnja – za delovno mesto 
premikač.

Rok za oddajo vlog je 28.2.2021. Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji 
povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko 
obvestila 15/21. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.
Kontakt za dodatne informacije: g. Daniel Djuran (01/ 2914 302). 

mag. Marija Paladin
vodja službe
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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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