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OBVESTILO

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

KOORDINATOR I (M/Ž) v Službi za upravljanje objektov
(1 izvajalec)

Opis dela: koordiniranje delovnih procesov pri izvajanju gradbeno obnovitvenih del, nadzor 
nad gradnjo, izdelava izvedenskih mnenj, elaboratov in študij, vodenje investicije, 
sodelovanje in usklajevanje s poslovnimi partnerji in drugimi odvisnimi družbami v skupini 
SŽ pri izvajanju gradbenih projektov ter izvajanje drugih povezanih nalog po naročilu 
nadrejenega.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta koordinator I:
- ustrezna izobrazba: visokošolsko ali univerzitetno izobraževanje ustrezne smeri, 
- znanje tujega jezika glede na zahteve delovnega mesta,
- usposobljenost za delo z računalniškimi programi: urejanje besedil, elektronske 

preglednice,
- delovne izkušnje 48 mesecev na podobnih delih (predvsem, izkušnje odgovornega vodje 

del za vsaj 10 objektov v skupni vrednosti vsaj 400.000,00 EUR (brez DDV)).

Prednost bodo imeli kandidati:
- z dodatno kvalifikacijo: pooblaščeni inženir, 
- z znanjem in izkušnjami koordiniranja delovnih procesov pri izvajanju gradbeno 

obnovitvenih del, organizacije in vodenja gradbišč, nadzora nad izvedenimi 
gradbenimi deli ter sodelovanja in usklajevanja s poslovnimi partnerji.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas z štiri mesečnim poskusnim delom.
Rok za oddajo vlog je do 03.05.2019. 

Vloge za delovno mesto na elektronski naslov na naslov: suzana.gale@sz-zip.si.
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 01 29 12 815.
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Maja Lemut
vodja službe

Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov

S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:

 dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in druge podatke 
o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,

 je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v primeru 
nadaljnjih kadrovskih potreb.

Varovanje osebnih podatkov

Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali 
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne 
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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