
V Telekomu Slovenije, vodilnem slovenskem ponudniku najsodobnejših komunikacijskih rešitev, iščemo sodelavca oz. sodelavko za delo 
na področju sistemov prenosa.

Če ste tehnično usmerjeni, ob tem pa vam razvoj, drznost, družabnost in prevzemanje odgovornosti pomenijo izziv, se nam pridružite.

INŽENIR NA PODROČJU 
TELEKOMUNIKACIJSKIH NAPRAV (M/Ž) 

Delovno mesto je v Ljubljani, pogodba o zaposlitvi pa bo sklenjena po dogovoru.
  
Na razpis se lahko prijavite tukaj, in sicer do vključno 9. 9. 2019.
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Zaposlujemo po 
načelu raznolikosti  
in enakih možnosti.

¬  delo v visoko tehnološki in razvojno 
usmerjeni organizaciji,

¬ dinamično in urejeno delovno okolje,
¬ ambiciozno in prijetno ekipo sodelavcev,
¬ delo z vrhunskimi strokovnjaki,
¬  delo v družbi, kjer lahko vsakdo prispeva k 

njenemu razvoju,
¬ možnost osebnega in strokovnega razvoja,
¬  skrb za zaposlene v skladu s certifikatom 

Družini prijazno podjetje,
¬  skrb za zdravje zaposlenih v sklopu 

programov za promocijo zdravja,
¬ ostale ugodnosti.

¬  samoiniciativnost, 
¬ odločnost,
¬ ciljna usmerjenost,
¬  sposobnost dela v 

timu,
¬ proaktivnost,
¬ odgovornost,
¬ natančnost,
¬ pozitivna naravnanost,
¬  pripravljenost na 

spremembe.

OSEBNOSTNE 
LASTNOSTI,  
KI NAS 
NAVDUŠIJO   

¬  najmanj VI. stopnja strokovne 
izobrazbe smeri telekomunikacije 
ali elektrotehnika-elektronika,

¬  poznavanje telekomunikacijske 
infrastrukture,

¬  znanja s področja telekomunikacij 
ali elektrotehnike-elektronike,

¬  znanje angleškega jezika,
¬  vozniški izpit B kategorije.

POGOJI ZA 
OPRAVLJANJE 
DELA

NUDIMO

VSEBINA DELA

¬  montaža, nadzor, upravljanje, vzdrževanje in 
odprava okvar na aktivni opremi sistemov prenosa,

¬  nadzor izvedbe in prevzem del zunanjih izvajalcev,
¬  vodenje dokumentacije v podatkovnih sistemih 

Telekoma Slovenije (SAP, GI …),

¬  sodelovanje s skrbniki terminalne opreme pri 
uporabnikih, 

¬  sodelovanje s prodajnimi skrbniki pri prodaji rešitev 
Telekoma Slovenije,

¬  sledenje trendom na področju dela.

VSTOPI V DIGITALNI SVET PRILOŽNOSTI. 

PRIDRUŽI SE NAM KOT

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=242&company=telekomslo&username=

