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OBVESTILO

V družbi SŽ –ŽGP, d.d, Služba za operativo, objavljamo naslednje prosto delovno mesto:

 VODJA GRADBIŠČA I(M/Ž)
(1 izvajalec)

Opis dela: Organiziranje in vodenje del na gradbišču, vodenje zapor tira, naročanje 
materiala, storitev delovne sile in mehanizacije, organizacija prevzema in vodenje evidence o 
izvršenih prevzemih, vodenje in hranjenje gradbiščne dokumentacije, spremljanje in 
planiranje napredovanja del na podlagi izdelanega elaborata, urejanje problematike na 
gradbišču skupaj z odgovornim vodjem del, pregledovanje, potrjevanje in kontrola 
opravljenega dela, delovne sile in mehanizacije, opravljanje nadzora nad izvajanjem storitev, 
opravljanje nadzora nad izvajanjem varnega dela skupin, obveščanje varnostnega inženirja o 
izrednih dogodkih, smrtnih nesrečah, kolektivnih poškodbah in nevarnih pojavih, 
pripravljanje dokumentacije za tehnični pregled in sodelovanje na tehničnem pregledu 
objekta, organiziranje kontrolnih meritev in preizkušenj, izvajanje kontrole kvalitete 
opravljenih del pred končno kontrolo (tehnični pregled), izdelovanje analize uspešnosti 
končanega objekta, organiziranje prevoza delavcev, posredovanje podatkov o potrjenih 
izvedenih delih za pripravo situacije ali računa. 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
 ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba gradbene 

smeri,
 vozniški izpit B kategorije,
 znanje angleškega jezika,
 usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, Word).

Prednost bodo imeli kandidati  z naslednjimi znanji in sposobnostmi:
- opravljen strokovni izpit gradbene stroke, opravljen strokovni izpit za vzdrževalca prog, 

objektov in opreme proge.

Lokacija dela: Območje RS.
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Pogodba o zaposlitvi se sklepa za določen čas enega leta s petmesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 29.4.2021. Vloge posredujte na elektronski naslov office@sz-zgp.si. Za 
morebitne dodatne informacije pokličite go. Suzano Pirc na telefonsko številko 01/2912 179).

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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