
  
   
 

 

 

Javno podjetje Mariborski vodovod , d. o. o., javno objavlja naslednje prosto delovno mesto: 

 »VODJA SEKTORJA INFORMATIKE (M/Ž)«,  
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s 6-mesečnim poskusnim delom. 
 
Ste željni novih izzivov, dobro poznate informacijske poslovne procese? Pridružite se timu v dinamičnem 
okolju lokalno prisotnega podjetja, ki opravlja storitve oskrbe z vodo na območju Maribora in okolice ter s tem 
skrbi za kakovost življenja prebivalcev. Želimo si sodelavca, ki se bo z navdušenjem in s pripravljenostjo hitro 
vključil v našo sredino. 

Naloge:  

Kot vodja sektorja informatike boste v veliki meri odgovorni za področje tehnične informatike in razvoj ter 
digitalno preobrazbo družbe. Vodstvu in drugim vodjem v družbi boste podpora z izvajanjem strokovnih 
podpornih nalog s področja dela in boste opravljali naloge, kot so:  

• vodenje, načrtovanje in organizacija dela s področja poslovne in tehnične informatike (GIS, kataster, 
Scada, sistem za spremljanje vodovodnega omrežja in upravljanje vodnih izgub …; 

• vodenje, načrtovanje in sodelovanje pri uvajanju digitalnih storitev in projektov; 
• vodenje, načrtovanje in organizacija s področja telekomunikacijskih storitev; 
• definiranje, razvoj in testiranje programske opreme; 
• vzdrževanje in dopolnjevanje obstoječih aplikacij; 
• odpravljanje programskih napak pri prekinitvah obdelav; 
• pomoč in svetovanje uporabnikom aplikacij; 
• skrb za hranjenje in zaščito podatkov; 
• organiziranje in nadzorovanje sistema varovanja informacij; 
• vodenje varnostnega foruma; 
• vodenje, načrtovanje in organizacija informacijske varnosti in sistema notranjih kontrol pri upravljanju 

kritične infrastrukture; 
• potrjevanje dodeljevanja in odvzema uporabniških pravic; 
• skrb za neprekinjeno poslovanje in upravljanje s tveganji pri izvajanju IT-storitev; 
• sodelovanje z državnimi organi za upravljanje s kritično infrastrukturo; 
• sodelovanje z Javnim holdingom Maribor na področju poslovne informatike, razvoja in vzdrževanja 

informacijsko-komunikacijske infrastrukture; 
• nadziranje in pregledovanje dnevnika obratovanja kritičnih informacijskih virov; 
• stalno spremljanje novosti s področja IKT-tehnologij; 
• opravljanje drugih nalog, povezanih z zajemom in elektronsko hrambo; 
• spremljanje in uvajanje novosti na področju poslovne in tehnične informatike; 
• skrb za izobraževanje na področju poslovne in tehnične informatike; 
• opravljanje drugih del po nalogu direktorja. 

 



  
   
 

 

 

 
Ključni izzivi: 

• podpora vodstvu; 
• sodelovanje z vodji služb v družbi; 
• sistemsko in analitično opravljanje dela; 
• sprotno informiranje o kazalnikih na področjih dela; 
• sodelovanje z zunanjimi organi in organizacijami ter ostalimi organizacijskimi enotami družbe. 

 
Pričakujemo: 

• visokošolsko izobrazbo druge stopnje in podobno izobrazbo računalniške, elektro, strojne, 
matematične ali logistične smeri; 

• najmanj 36 mesecev izkušenj na enakih ali podobnih delih; 
• opravljen vozniški izpit kategorije B; 
• smisel za vodenje, načrtovanje, organizacijo dela; 
• znanja in izkušnje s področja elektrotehnike, informatike, telekomunikacije; 
• poznavanje področja informacijske varnosti; 
• poznavanje procesov področja vodooskrbe; 
• znanje angleškega/nemškega jezika; 
• skrb za stalno spremljanje novosti, izobraževanja in spremljanja zakonodaje; 
• osebnostne lastnosti (zrelost, izkušnje, komunikacijske sposobnosti, sposobnost sprejemanja 

odločitev). 
 

V delovanje podjetja se boste najbolje vključili, če ste sposobni delati v dinamičnem okolju, opravljati več nalog 
hkrati in so vam pomembni tako individualno kot timsko delo ter dobro medoddelčno sodelovanje. Želimo si 
samoiniciativnega, premišljenega, natančnega in zanesljivega sodelavca, ki je fleksibilen v razmišljanju. 

Nudimo: 

• zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom; 
• priložnost za osebni in karierni razvoj ter izkušnje, ki ste si jih vedno želeli, a jih niste imeli možnosti 

pridobiti;  
• dolgoročno zaposlitev v stabilnem podjetju; 
• dinamično delo, polno izzivov;  
• urejene delovne razmere. 

                                                

Na objavljeno prosto delovno mesto se lahko prijavite do 12. 12. 2022. 

 



  
   
 

 

 

Za pravočasne se bodo štele prijave, prispele do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na pošti 
priporočeno s povratnico, in sicer na naslov Javni holding Maribor, d. o. o., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, 
ali preko elektronske pošte na naslov zaposlitev@jhmb.si. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev in kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski št. 02 250 5464 (Metka Mateja Ivančič). 
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