
 
Si želite dolgoročne zaposlitvene priložnosti, razgibanega dela znotraj 
proizvodnje in hkrati dela z ljudmi? Imate tovrstne izkušnje, ki jih želite 

nadgraditi?  
Zaradi predvidene dolgoročne rasti programa v svoj kolektiv vabimo 

vestnega posameznika/co za delovno mesto 

 
UPRAVLJALEC PROIZVODNIH PROCESOV (M/Ž) 

           
 

Nudimo: 

- Zaposlitev za nedoločen čas s 3 mesečnim poskusnim obdobjem, 

- možnost dodatnih izobraževanj, napredovanj in rasti znotraj podjetja, 

- razgibano in zanimivo delo ter urejene odmore tekom delovnega procesa, 

- delo v prijetnem kolektivu, 

- zaposlitev v urejenem podjetju, ki nudi dobra dodatna letna izplačila in 

ustrezno ceni in nagrajuje trud posameznikov.  

 

Delovne naloge: 

- Oskrbovanje delovnih mest z materialom, delovnimi pripomočki, 

- manipulacija materialov in izdelkov znotraj proizvodnje, 

- vodenje, usmerjanje zaposlenih (približno 20 oseb), 

- komunikacija z zaposlenimi in nadrejenimi glede izdelave izdelkov po planu, 

- operativno izvajanje dnevnih planskih nalog v skupini, 

- skrb za kakovost in produktivnost ter varno delo, 

- skrb za urejenost oddelka, 

- skrb za postavljanje prioritet znotraj delovnega tima,  

- podobna dela po navodilih nadrejenega.  

 

Pričakujemo:  

- Pripravljenost na delo v več izmenah, 

- izkušnje s podobnim delom, 

- najmanj V. stopnja izobrazbe (idealno lesne ali druge tehnične smeri),  

- občutek in veselje za delo z ljudmi, 

- dobre organizacijske, komunikacijske, koordinacijske in vodstvene 

spretnosti, 

- delavnost, natančnost, doslednost, odgovornost, prilagodljivost, 

- 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. 
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