Si želite zaposlitvene priložnosti v vrhunsko tehnološko naprednem
podjetju, ki aktivno vlaga resurse v razvoj in dobro počutje svojih
zaposlenih? Imate izkušnje s področja elektro vzdrževanja?
Si želite dolgoročne zaposlitvene priložnosti, razgibanega dela v
prijetni in pozitivni ekipi? Potem vabljeni k prijavi na delovno mesto

ELEKTRO VZDRŽEVALEC (M/Ž)
Nudimo:
- priložnost dodatnih izobraževanj in rasti znotraj podjetja,
- razgibano delovno mesto polno zanimivih izzivov,
- zaposlitev v prijetnem in sproščenem kolektivu,
- zaposlitev za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim obdobjem,
- zaposlitev v urejenem okolju, ki nudi dobra dodatna letna izplačila in
ustrezno ceni in nagrajuje trud posameznikov.
Delovne naloge:
- izvajanje planirane kurative na strojih, napravah in elektroinštalacijah,
- izvajanje preventivnih posegov na zadolženih strojih in napravah,
- pregled nad delovanjem energetskih naprav,
- vzdrževanje elektro pnevmatskih naprav,
- skrb za kakovost opravljenih del,
- izvajanje del iz VPD in PV,
- sodelovanje z ostalimi vzdrževalci,
- komunikacija z zunanjimi izvajalci,
- podobna dela po navodilih vodje.
Pričakujemo:
- pripravljenost na delo v več izmenah (2 izmeni in po razporedu 3. izmena ter
dežurstva),
- izkušnje s podobnim delom,
- poznavanje orodij MS Office,
- zaželena je VI. stopnja izobrazbe tehnične smeri (npr. elektro ipd.),
- ciljna usmerjenost, natančnost, zanesljivost,
- sposobnost tako timskega kot samostojnega dela,
- samoiniciativnost, delavnost, odgovornost, iznajdljivost,
- izpit B kategorije in lasten prevoz,
- nekaznovanost.
Možen pričetek dela: Čim prej po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu.
Rok za prijavo: do 31. 8. 2021.
Prijava/dodatna pojasnila: M:nina.mohar@podgorje.si, T: 030 700 713.
Vaš klic oz. prijava bosta obravnavani diskretno.

Veselimo se morebitnega sodelovanja z vami!
O podjetju: Podgorje je eden vodilnih evropskih proizvajalcev pohištva za vozila za prosti čas z več kot 60 letno
tradicijo pri izdelavi lesenih izdelkov. Svoje poslovne uspehe gradimo na strateških usmeritvah poslovne odličnosti,
nenehnega razvoja, napredne tehnologije, vrhunske kakovosti, dizajna ter vlaganje v zaposlene.

