
 

 

 

Datum: 24. 3. 2023 
OBJAVLJAMO RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO 

SISTEMSKI INŽENIR II 
 
 
Zaradi potreb delovnega procesa v Sektorju za obratovanje in razvoj – Služba 
telekomunikacij, objavljamo razpis za prosto delovno mesto SISTEMSKI INŽENIR II 
(m/ž) za delavca z že pridobljenimi delovnimi izkušnjami ali delavca pripravnika, in sicer: 
 
VSEBINA DELA: 
Odgovornosti: 
Zagotavlja delovanje in koordinacijo zahtevnejših sistemov in omrežij, za katere izvaja 
skrbništvo, 
Skrbi za realizacijo planiranih del.  
Skrbi za pravilnost in popolnost tehnične dokumentacije na svojem področju dela. 
Zagotavlja ustrezen nivo informacijske in kibernetske varnosti. 
 
Dela in naloge: 
• Opravlja zahtevnejša dela na sistemih in omrežij, na katerih izvaja dela 
• Spremlja in izvaja preglede in nastavitve naprav ter izvaja redno in preventivno 

vzdrževanje ter odpravo okvar.  
• Koordinira in usmerja uporabo in vzdrževanje aplikacij na napravah.  
• Analizira vzroke dogodkov, pripravlja poročila, prognoze in predloge ukrepov.  
• Spremlja tehnološki razvoj na svojem področju. 
 
Zahtevana poklicna/strokovna izobrazba: VI. stopnja izobrazbe 
 
Specifične obvezne kompetence in znanja, izpiti: 
- Vozniški izpit B kategorije 
- Poznavanje karakteristik in konfiguracij omrežja 
- Projektno vodenje 
- Uporaba programskih orodij ter računalniških aplikacij, uporabljenih v podjetju, 

potrebnih za delo na delovnem mestu 
- Usposobljenost za delo z napravami, kjer je nevarnost poškodbe zaradi laserskega žarka  
- Usposobljenost za delo na višini zaradi naprav radijskega omrežja na antenskih stolpih  
 
Specifične dodatne kompetence in znanja, izpiti: 
- SCADA sistemi/sistemi vodenja 
- Poznavanje protokolov prenosa podatkov 
- Poznavanje merilne opreme,  zaščitnih elementov, RTP, RP in TP postaj 
 
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. 



 

 

 
 
Delovno razmerje se sklene za določen čas 12 mesecev, s poskusnim delom za dobo 6 
mesecev. 
 
Kandidati lahko vloge z življenjepisom pošljejo do vključno 7. 4. 2023 po e-pošti na naslov: 
kadrovska@elektro-celje.si. 
 
 
 
                 Predsednik uprave 
               mag. Boris Kupec 
 
 


