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OBVESTILO

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

VODJA SEKTORJA (M/Ž) - za pravne zadeve in kadre 
(1 izvajalec) 

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:
- ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, 
- delovne izkušnje: 5 let na podobnem delovnem področju, 
- aktivno govorno in pisno znanje angleškega jezika ter zaželeno znanje nemškega 

jezika, 
- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Word, Excel, Power 

Point, Outlook),
- odlično poznavanje aktualne delovno-pravne zakonodaje, sistemov ter procesov 

upravljanja s človeškimi viri.

Prednost pri izboru bodo imeli kandidati z naslednjimi lastnostmi, veščinami, znanji:
- sposobnost strateškega vodenja in razvoja kadrovske funkcije v podjetju,
- izkušnje svetovanja in podpore upravi pri strateških HR usmeritvah,
- odlične komunikacijske sposobnosti, z izraženo sposobnostjo organiziranja in 

načrtovanja, proaktivnostjo ter samoiniciativnostjo,
- odlične vodstvene sposobnosti, poznavanje veščin projektnega dela, 
- delovne izkušnje s področja sodobnih sistemov kadrovanja, kariernih načrtov, 

izobraževanj, sistemov nagrajevanja in motiviranja, izkušnje z vodenjem pravnih 
zadev v večji družbi,

- poznavanje SAP HR sistema, dela z analitičnimi orodji ter smisel za podatke,
- poznavanje in uporaba socialnih omrežij za potrebe gradnje blagovne znamke 

delodajalca,
- izkušnje s področja uvajanja organizacijske kulture podjetja.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.
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Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas z vezavo na mandat generalnega 
direktorja s šestmesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 8.4.2021.  Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji 
povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko 
obvestila 27/21. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni. 
Kontakt za dodatne informacije: kadri.tajnistvo@slo-zeleznice.si .

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.
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