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Obvestilo 93/21

OBVESTILO

V družbi SŽ –Potniški promet, d.o.o., Služba za prodajo in marketing, objavljamo potrebo po 
zaposlitvi delavcev na naslednjem delovnem mestu:

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC  - za področje digitalnega marketinga 
in trženja 

(1 izvajalec)

Opis dela: Potrebujemo sodelavca/ko, ki ima željo po proaktivnem iskanju novih priložnosti in 
pristopov za izboljšanje uporabniške izkušnje, upravljanju socialnih omrežij, urejanju spletne 
strani, obveščanju potnikov, sodelovanju pri razvijanju/upravljanju digitalnih marketinških 
kampanj in pisanju kreativnih besedil ter sodelovanju pri trženju storitev.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
- zahtevana izobrazba: visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri, 
- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office,
- delovne izkušnje: 36 mesecev na podobnih delih.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi, veščinami:
- delovne izkušnje v prodaji in komunikaciji s strankami,
- delovne izkušnje na področju prometa,
- znanje več tujih jezikov (tekoče ustno komuniciranje v jezikih sosednjih držav), aktivno 

znanje tujega jezika (angleški jezik),
- odlične komunikacijske sposobnosti (ustno, pisno),
- obvladovanje konfliktnih situacij,
- znanje in izkušnje s področja reševanja zahtevnejših vprašanj (prodaja po telefonu, 

reševanje pritožb, informacijskih procesov),
- znanje in izkušnje s področja informacijskih tehnologij,
- izkušnje z urejanjem spletnih mest, 
- poznavanje spletnih platform Facebook, Instagram, Youtube, TikTok in drugih on-line 

portalov,
- kreativnost in navdušenje nad digitalno tehnologijo,
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- samoiniciativnost, sposobnost obvladovanja zahtevnejših in stresnih situacij pri delu,
- natančnost in odgovornost pri delu.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim 
delom.

Rok za oddajo vlog je 8.8.2021. Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji 
povezavi: https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko 
obvestila 93/21. Podatki označeni z zvezdico (*) so obvezni. 
Za morebitne dodatne informacije pokličite go. Metko Rutar (01/2912 420).

mag. Mirko Zorenč
vodja sektorja

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.

https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/
http://www.slo-zeleznice.si/images/skupina/certifikati/Politika%20zasebnosti%20skupine%20SZ.pdf
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