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SZ20005946
OBVESTILO

V Službi za EE in SVTK, SŽ-Infrastruktura, d.o.o., objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca 
na delovnem mestu : 

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC IV (M/Ž) – za področje TK dejavnosti
 (1 izvajalec)

Opis dela: opravljanje zahtevnejših strokovnih nalog s področja telekomunikacij, sodelovanje 
pri uvedbi GSMR v obratovanje, pri pripravi tehničnih pogojev za telekomunikacijske sisteme 
in naprave, pri delu strokovno tehničnih komisij, pri izvajanju postopkov javnih naročil, pri 
usklajevanju zakonskih in podzakonskih aktov zaradi uvedbe standardov interoperabilnosti 
(TSI), pri izdelavi dokumentacije Sistema Varnega Upravljanja (SVU) za področje dela 
službe, ipd.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
- ustrezna izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri 

(prednost je smer elektrotehnika –  telekomunikacije),
- delovne izkušnje: 24 mesecev na podobnih delih,
- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office (Excel, Word).

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:
- vozniški izpit »B« kategorije.
- znanje tujega jezika glede na zahteve delovnega mesta,
- 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).

- izkušnje na področju:
- priprave investicijske dokumentacije,
- izvedbe postopkov pri tehničnih pregledih sistemov in naprav,
- pridobivanja dovoljenj za uporabo TK  sistemov in naprav,
- postopkov ugotavljanja združljivosti delovanja sistemov in naprav z 

obstoječimi sistemi.

Lokacija zaposlitve: Ljubljana.



2

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas 1 leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 14.2.2020. Vloge posredujte na elektronski naslov franciska.bevc@slo-
zeleznice.si oziroma na naslov: SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Sekretariat, Kolodvorska 11, 1506 
Ljubljana.
Za dodatne informacije lahko pokličete go. Frančiško Bevc (01/ 2914 584). 

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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