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OBVESTILO

Objavljamo naslednja prosta delovna mesta v družbi SŽ –ŽGP, d.d., Služba za operativo:

1. STROJNIK I (M/Ž) 
(2 izvajalca)

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
- ustrezna izobrazba: srednješolska strokovna izobrazba strojne ali elektrotehnične 

smeri.

Lokacija zaposlitve: Območje Republike Slovenije.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta z dvomesečnim poskusnim delom.

2. STROJNIK TEŽKE MEHANIZACIJE I (M/Ž) 
(3 izvajalci)

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
- ustrezna izobrazba: srednja poklicna izobrazba strojne, elektrotehnične ali druge 

ustrezne smeri,
- opravljen izpit za strojnika težke gradbene mehanizacije, vozniški izpit C kategorije,

Lokacija zaposlitve: Območje Republike Slovenije.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta z dvomesečnim poskusnim delom.

3. VOZNIK TOVORNJAKA (M/Ž) 
(1 izvajalec)

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
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- ustrezna izobrazba: srednja poklicna izobrazba strojne, elektrotehnične ali druge 
ustrezne smeri,

- vozniški izpit C in E kategorije.

Lokacija zaposlitve: Območje Republike Slovenije.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta z dvomesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 13.9.2018. Vloge posredujte na naslov SŽ-ŽGP, d.d., Sekretariat, Ob 
zeleni jami 2, 1000 Ljubljana. 
Za morebitne dodatne informacije pokličite go. Suzano Pirc na telefonsko številko 01/2912 
179).

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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