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OBVESTILO

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

PRIUČENI POKLICNI DELAVEC II  (M/Ž) v Službi za varovanje
(1 izvajalec)

Opis dela: zbiranje vlog za izdajo parkirnih kartic oz. oddajo parkirnih mest ter posredovanje 
le-teh v informacijski center Ljubljana, vodenje evidenc obstoječih in potencialnih strank in 
evidenc izdanih parkirnih kartic, opravljanje pregleda nad zasedenostjo parkirišča, skrb za 
urejenost na parkiriščih, pomoč strankam na parkirišču Celje, delovni čas 4 ure/dan.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
- natančnost in vestnost pri delu, sposobnost samostojnega dela in dela v timu,
- prednost imajo invalidi, delovni čas 4 ure/dan.

Mesto nastopa dela: Celje (1izvajalec).

Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta, s eno mesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 22.03.2021. Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji 
povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko 
obvestila 22/21. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni.

Za dodatne informacije lahko pokličete go. Suzano Gale na tel. št. 01 29 15 209.

mag. Marija Paladin
vodja službe

SZ21012763
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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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