
Slovenske železnice, d.o.o. 

Sektor za pravne zadeve in kadre
Služba za kadre
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 502
Faks: 01 / 29 14 807
E-pošta: vposta.sz@slo-zeleznice.si

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 5142733000
Osnovni kapital: 359.529.921,23 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995

Številka: 20103-2/2021-6
Signatura: 365.2

Datum: 25. 01. 2021
Obvestilo 6/21

OBVESTILO

Objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev v družbi SŽ –Potniški promet, d.o.o., v Službi za 
prodajo in marketing, na naslednjem delovnem mestu:

PRODAJALEC V PRODAJNO INFORMACIJSKEM CENTRU
(6 izvajalcev)

Opis dela: Opravljanje dela v klicnem centru in na prodajnem mestu (prodaja, reševanje 
zahtevnejših vprašanj / pritožb, zahtevnejša komunikacija s strankami) – komunikacija po 
telefonu in elektronski pošti

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
- zahtevana izobrazba: srednješolska izobrazba ustrezne smeri,
- znanje tujega jezika glede na zahteve delovnega mesta (angleščina),
- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (predvsem Word in 

Excel) in internimi aplikacijami ISSŽP

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, veščinami in sposobnostmi:
- delovne izkušnje v prodaji in komunikaciji s strankami,
- delovne izkušnje in poznavanje procesov dela v železniškem prometu,
- znanje in izkušnje s področja reševanja zahtevnejših vprašanj (prodaja po telefonu, 

reševanje pritožb, informacijskih procesov),
- znanje več tujih jezikov (tekoče ustno komuniciranje v jezikih sosednjih držav),
- znanje in izkušnje s področja sodobnih informacijskih tehnologij,
- odlične komunikacijske sposobnosti (ustno, pisno), sposobnost obvladovanja konfliktnih 

situacij, natančnost in odgovornost pri delu,
- vozniški izpit B kategorije.

Mesto nastopa dela:  Ljubljana.

Delovno razmerje se sklene za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom. 

SZ21003547



2

Rok za oddajo vlog je 30.1.2021. Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji 
povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na zgoraj 
navedeno številko obvestila (6/21). Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni. 
Za morebitne dodatne informacije pokličite go. Metko Rutar (01/2912 420).

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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