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SZ20004760
OBVESTILO

Objavljamo obvestilo o naslednjem prostem delovnem mestu v družbi SŽ-Infrastruktura, 
d.o.o., Služba za gradbeno dejavnost: 

UVAJANJE V DELO IV.STOPNJA (M/Ž) za opravljanje dela v gradbeni dejavnosti
 (1 izvajalec)

Opis dela: izvajanje vzdrževalnih del in opravil na področju gradbene dejavnosti, vzdrževanje 
spodnjega in zgornjega ustroja proge, pregled stanja proge in objektov.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
 ustrezna izobrazba: srednja strokovna izobrazba gradbene ali druge ustrezne smeri,  
 izpolnjevanje zdravstvenih pogojev v skladu z 925-P05 Sprejem in usposobitev 

delavcev in 925-DN 18 Postopki preverjanja duševne in telesne zmožnosti OVKN 
(osebe, ki opravljajo varnostno kritične naloge),

 vozniški izpit »B« kategorije. 

Lokacija zaposlitve: Ljubljana (širše območje).

Delovno razmerje se sklene za določen čas enega leta z dvomesečnim poskusnim delom. 

Rok za oddajo vlog je 6.2.2020 Vloge posredujte na elektronski naslov cvetka.matoh@slo-
zeleznice.si oziroma na naslov: SŽ-Infrastruktura, Služba za gradbeno dejavnost Ljubljana, 
Masarykova 15, Ljubljana. Kontakt za dodatne informacije: ga. Matoh Cvetka (01 2915 120).

mag. Marija Paladin
vodja službe

Opozorilo – privolitev v obdelavo osebnih podatkov
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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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