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OBVESTILO

Objavljamo potrebo po zaposlitvi delavcev v Sektorju za informatiko in nove tehnologije, SŽ, 
d. o. o. na naslednjih delovnih mestih:

STROKOVNI SODELAVEC – RAZVOJNI INŽENIR ZA DELO V SLUŽBI ZA 
RAZVOJ IN INFORMACIJSKO PODPORO POSLOVNIM PROCESOM (M/Ž)

(2 izvajalca)

V podjetjih skupine Slovenske železnice na podlagi sprejete strategije digitalizacije pospešeno 
uvajamo nove digitalne tehnologije. 
Načrtujemo visoko stopnjo digitalizacije predvsem na področju transportne in logistične 
dejavnosti, dejavnosti potniškega prometa, upravljanja s sredstvi železniške infrastrukture in 
tirnimi vozili ter na področju upravljanja prometa.
V skupini Slovenske železnice že potekajo zahtevni in kompleksni IT projekti, za katere 
verjamemo, da bodo predstavljali izziv za mlade in ambiciozne sodelavce z znanji in 
izkušnjami s področja programa digitalizacije za transportno logistično dejavnost oziroma za 
mlade diplomante na začetku karierne poti z željo po intenzivnem strokovnem razvoju na 
navedenem področju.

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

(prednost je smer izobrazbe informatika, ekonomija ali logistika),
Prednost bodo imeli kandidati z  naslednjimi znanji/veščinami/sposobnostmi:

- z delovnimi izkušnjami na področju optimizacije in avtomatizacije poslovnih procesov 
(zaželene so izkušnje na transportno logističnem področju) in na področju projektnega 
dela (v vlogi opišite vaše izkušnje z navedenih področij),

- poznavanje področja železniškega tovornega prometa,
- dobro znanje angleškega jezika,
- samoiniciativnost,
- pripravljenost na timsko delo.

Mesto nastopa dela: Ljubljana.
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Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom.

Rok za oddajo vlog je 26.11.2017. Vloge posredujte na elektronski naslov 
kadri.tajnistvo@slo-zeleznice.si  oziroma na naslov: SŽ, d.o.o., Služba za kadre, Kolodvorska 
11, 1506 Ljubljana.

Kontakt za dodatne informacije glede vsebine dela je g. Matjaž Tršan (matjaz.trsan@slo-
zeleznice.si; 01/2914 273). Za ostale informacije je kontakt: kadri.tajnistvo@slo-zeleznice.si .

mag. Mirko Zorenč
vodja sektorja

Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov
S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:

 dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in druge podatke 
o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,

 je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v primeru 
nadaljnjih kadrovskih potreb.

Varovanje osebnih podatkov
Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali 
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne 
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
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