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OBVESTILO

Obveščamo, da je družba SŽ-VIT, d.o.o., objavila potrebo po zaposlitvi delavcev v Službi za 
vleko na delovnem mestu:

STROJEVODJA I (M/Ž) 
(12 izvajalcev za opravljanje dela na širšem območju Ljubljane, Maribora, Divače)

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati (m/ž), so:
- ustrezna izobrazba: najmanj 5. raven oziroma stopnja izobrazbe (najmanj izobrazba, 

pridobljena po izobraževalnih programih za pridobitev srednje izobrazbe oziroma srednje 
strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena v 5. 
raven slovenskega ogrodja kvalifikacij),

- izpolnjevanje zdravstvenih pogojev po Pravilniku o posebnih zdravstvenih pogojih za 
pridobitev in ohranitev veljavnosti dovoljenja za strojevodjo (Uradni list RS št. 37/2021 z 
dne 15.03.2021),

- veljavna licenca in veljavno spričevalo za strojevodjo.

Mesto nastopa dela: Ljubljana, Maribor, Divača (širše območje).

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

Rok za oddajo vlog je 13.11.2021. Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji 
povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 
153/21. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni. 
Za morebitne dodatne informacije pokličite go. Bredo Šuligoj  (01/2915 032).

dr. Marija Paladin
vodja službe

SZ21043076
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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.

http://www.slo-zeleznice.si/images/skupina/certifikati/Politika%20zasebnosti%20skupine%20SZ.pdf
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