
 

 

 

Datum: 8. 9. 2022 

 
 

OBJAVLJAMO PROSTO DELOVNO MESTO 
INŽENIR ZA INFORMACIJSKE STORITVE I 

 
Zaradi potreb delovnega procesa v Službi poslovne informatike, objavljamo razpis za prosto 
delovno mesto Inženir za informacijske storitve I (m/ž) za delavca z že pridobljenimi 
delovnimi izkušnjami. 
 
VSEBINA DELA: 
Odgovornosti: 
Zagotavlja nemoteno delovanje informacijskega sistema in storitev. 
Načrtuje razvoj informacijskih storitev v skladu s poslovnimi potrebami podjetja.  
Samostojno vodi projekte na svojem področju dela. 
 
Dela in naloge 

 Zagotavlja načrtovanje, implementacijo in vzdrževanje informacijskega sistema in 
koordinira izdelavo in uvedbo informacijskih rešitev. 

 Izdeluje napredne poslovne analize, sodeluje pri optimizaciji delovnih procesov ter 
modelira informacijsko podporo. 

 Koordinira delo z zunanjimi deležniki. 
 Pripravlja podlage za oblikovanje informacijske strategije. 
 Pridobiva nova znanja v okviru lastnega strokovnega področja in skrbi za predajo 

znanja uporabnikom. 
 

Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: VII. ali VI./II stopnja izobrazbe 
 
Specifične obvezne kompetence in znanja, izpiti:  

 Projektno vodenje 
 Optimizacija in načrtovanje poslovnih procesov 
 Upravljanje informacijske infrastrukture 
 Uporaba programskih orodij ter računalniških aplikacij uporabljenih v podjetju 

potrebnih za delo na delovnem mestu 
 Vozniški izpit B kategorije. 

 
 
Specifične dodatne kompetence in znanja, izpiti:  

 Aktivno znanje angleškega jezika 
 Upravljanje mehanizmov podatkovnih baz 
 Upravljanje temeljnih domenskih storitev  
 Upravljanje informacijske varnosti 

 



 

 

Nudimo: 
 Varno delovno okolje ter sodobno delovno opremo. 
 Celovito in strokovno uvajanje v dela in naloge. 
 Delo v dinamičnem okolju. 
 Strokovni razvoj in izobraževanje. 
 Redno mesečno plačilo, regres in povračilo stroškov za prehrano in prevoz na delo. 
 Vplačilo v 2. pokojninski steber ter dodatno zdravstveno in nezgodno zavarovanje. 
 Aktivnosti in ugodnosti ter program v okviru certifikata družini prijaznega podjetja. 

 
 

Zahtevane delovne izkušnje: 3 leta 
 
Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s poskusnim delom za dobo 6 mesecev.  
 
 
Kandidati lahko vloge z življenjepisom pošljejo do vključno 16. 9. 2022 po e-pošti na naslov: 
kadrovska@elektro-celje.si 
 
 
 
                 Predsednik uprave 
               mag. Boris Kupec 
 
 


