
STROKOVNI SODELAVEC ZA KORPORATIVNO VARNOST - M/Ž

Podatki o prostem delovnem mestu oz. vrsti dela številka NK17130 

Naziv delodajalca POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
Naslov delodajalca Slomškov trg 10 , 2000 MARIBOR

Naziv delovnega mesta 
oziroma dela

STROKOVNI SODELAVEC ZA KORPORATIVNO VARNOST - 
M/Ž

Opis del in nalog
ZAGOTAVLJANJE STROKOVNIH PODLAG ZA NAČRTOVANJE 
POLITIKE KORPORATIVNE VARNOSTI IN OBVLADOVANJA 
SISTEMA KORPORATIVNE VARNOSTI V DRUŽBI.

Upravna enota delovnega 
mesta oziroma dela

MARIBOR

Izobrazba
visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) 
ipd., Varovanje oseb in premoženja

Trajanje zaposlitve Določen čas  oz. 30.12.2019
Delovni čas polni delovni čas

Delovne izkušnje 2 leti
Vozniški izpit B

Drugi pogoji

Za zasedbo prostega delovnega mesta se zahteva 
strokovna izobrazba univ. dipl. varstvoslovec, univ. dipl. 
ekonomist, univ. dipl. pravnik oz. drugi ustrezni poklici 
visokošolskega izobraževanja druge stopnje. Alternativa: 
visokošolsko strokovno izobraževanje in 5 let delovnih 
izkušenj. Zahteva se najmanj 2 leti delovnih izkušenj na 
enakih ali podobnih delih. Dodatna funkcionalna znanja: 
Word - osnovno znanje (Z), Excel - osnovno znanje (Z), 
vozniški izpit B kategorije (Z), obvladovanje Outlooka (Z), 
obvladovanje tujega jezika na ravni A2 - angleščina (Z), 
Interni preizkus iz varstva pri delu in požarne varnosti (S), 
poznavanje zakonodaje s področja zasebnega varovanja 
(ST1) (Z), poznavanje standardov na področju varnostnih 
sistemov in varovanja podatkov (ST2) (Z), slovenski jezik – 
visoka raven (Z). Priporočena znanja: poznavanje izdelave 
varnostnih elaboratov ter ocen ranljivosti, groženj in 
tveganj v okolju (ST1), NPK – varnostni manager. 
Psihofizične sposobnosti: verbalna in pisna komunikacija, 
organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost, redoljubnost, 
komunikativnost in fleksibilnost. Z izbranim kandidatom oz. 
kandidatko se sklene pogodba o zaposlitvi za določen čas 
do 30. 12. 2019, s poskusnim delom 2 (dveh) mesecev. K 
prijavi je potrebno priložiti potrdilo o nekaznovanosti.

Prijava je mogoča do 12. 03. 2019
Način prijave kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti

Poskusno delo 2 meseca
Objava PD na  Maribor

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, http://www.ess.gov.si

http://www.ess.gov.si

