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SZ18054668
OBVESTILO

Objavljamo obvestilo o naslednjem prostem delovnem mestu v družbi SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba 
za EE in SVTK: 

UVAJANJE V DELO IV.STOPNJA (M/Ž) – za delovno mesto vzdrževalec vozne mreže
 (2 izvajalca)

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
- srednje poklicno izobraževanje ustrezne smeri,
- izpolnjevanje zdravstvenih pogojev po Pravilniku o postopkih preverjanja duševne in telesne 

zmožnosti izvršilnih železniških delavcev.
Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi in veščinami:

- imajo izobrazbo elektrotehnične smeri s strokovnimi moduli s področja energetike,
- imajo zaključeno srednješolsko izobrazbo,
- z delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja v elektrotehnični dejavnosti.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana (širše območje).

Kandidata bosta v skladu s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev 
vključena v usposabljanje za delovno mesto vzdrževalec stabilnih naprav električne vleke.

Delovno razmerje se sklene za določen čas 12 mesecev z 2 mesečnim poskusnim delom. 

Rok za oddajo vlog je 16.11.2018 Vloge posredujte na elektronski naslov maja.grabner@slo-
zeleznice.si  oziroma na naslov: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Služba za EE in SVTK, Tivolska c 41, 1000 
Ljubljana.
Za dodatne informacije lahko pokličete go. Majo Grabner (01/ 2912-128). 

mag. Mirko Zorenč
vodja sektorja
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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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