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SZ19052056
OBVESTILO

Objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca v Službi za upravljanje objektov, SŽ – ŽIP, d.o.o., 
na delovnem mestu: 

KOORDINATOR III (M/Ž) 
(1 izvajalec)

Opis dela: načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih procesov ter trženje in prodajo 
različnih vrst športne vadbe, dogodkov, delavnic, predavanj, prostih nastanitvenih kapacitet, 
ipd. v okviru izvajanja dejavnosti Središča Vitalis ter izvajanje drugih povezanih nalog po 
naročilu nadrejenega.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat:
- ustrezna izobrazba: visokošolsko oz. univerzitetno izobraževanje ustrezne smeri (prednost 
bodo imeli kandidati z izobrazbo družboslovne smeri),
- delovne izkušnje: 48 mesecev na podobnih delih.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta, s štiri mesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 15.11.2019. Vloge posredujte na elektronski naslov: suzana.gale@sz-
zip.si . Za dodatne informacije lahko pokličete go. Suzano Gale na tel. št. 01 29 12 815.

mag. Mirko Zorenč
vodja sektorja
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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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