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OBVESTILO

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

STROKOVNI SODELAVEC I (M/Ž) – upravljalec informacijskih sistemov 
(1 izvajalec)

Opis dela: načrtovanje, vpeljava in vzdrževanje infrastrukturnih informacijskih sistemov, 
upravljanje diskovnih sistemov, upravljanje z rešitvami varnostnega kopiranja in okrevanja 
(BaaS, RaaS), načrtovanje in upravljanje virtualnih okolij tehnologije VMware ali Microsoft 
in drugih, razvoj in upravljanje podatkovnih centrov, razvoj, testiranje in evaluacija novih 
produktov/rešitev, priprava in skrb za varnostne ukrepe virtualnih okolij in infrastrukture, 
izvajanje postopkov varnostne politike ter skladnosti z Zakonom o informacijski varnosti.

Pogoji, ki jih morajo  izpolnjevati kandidati (m/ž), so:
 strokovna izobrazba: visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri 

(prednost je izobrazba elektrotehnične smeri-telekomunikacije ali računalništvo, 
informatika),

 usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.

Prednost bodo imeli kandidati z naslednjimi znanji, sposobnostmi oz. izkušnjami:
- 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),

- znanje tujega jezika (angleščina / nemščina),
- vozniški izpit »B« kategorije,
- poznavanje strežniške opreme,
- poznavanje mrežnih protokolov (TCP/IP) in storitev,
- poznavanje enega ali več strežniških okolij (Microsoft, Linux),
- poznavanje oblačnih in virtualizacijskih tehnologij (VMware, Microsoft, Linux KVM),
- poznavanje raznih aplikacij za varnostno kopiranje in okrevanje (Veeam in podobno),
- opravljeni certifikati (lahko opravljanje v času zaposlitve):

 - Microsoft MCSA, MCSE; 
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 - Red Hat RHCSA, RHCE, LPIC; 
 - VMware VCP, VCAP.

Kandidati bodo v skladu s pravilnikom 925-P05  Sprejem in usposobitev delavcev vključeni v 
usposabljanje za delovno mesto vzdrževalca telekomunikacijskih omrežij in opreme..

Mesto nastopa dela: Ljubljana..

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

Rok za oddajo vlog je 15.8.2021. Vlogo za razpisano delovno mesto oddate na naslednji povezavi: 
https://obrazci.sz.si/prijava-na-delovno-mesto/. Pri tem se sklicujte na številko obvestila 95/21. Podatki 
označeni z zvezdico (*) so obvezni.  Kontakt za dodatne informacije: ga. Bevc Frančiška (01/ 2914-584).

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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