Začetki podjetja VIPAP VIDEM KRŠKO, d. d., segajo v leto 1939. Danes je VIPAP največji proizvajalec papirja v
Sloveniji ter vodilni proizvajalec časopisnega papirja v JV Evropi, ki dodano vrednost ustvarja s pomočjo
dovršenih tehnoloških procesov pri proizvodnji vlaknin in papirja z zagotavljanjem
celovitih in kakovostnih rešitev za svoje uporabnike ter delovanjem v sožitju z
naravnim in širšim družbenim okoljem.
Zaradi potreb dela v PROIZVODNO TEHNIČNEM PODROČJU objavljamo prosto
delovno mesto

MAZALEC (m/ž) – 2 delavca
Vaše delo bo obsegalo:









izvaja nadzor in strokovno mazanje vseh vrtljivih pomičnih pogonov po obratih v skladu z mazalnim
načrtom,
samostojno nadzoruje tesnost mazanih naprav, racionalno porabo maziv, materialov in čistilnih
sredstev,
vodenje evidence opravljenih mazalnih del,
opozarja na pravočasen nakup maziv, materialov in neustrezno delovanje tehnološke opreme in
orodij za mazanje,
sodeluje z ostalimi službami vzdrževanja in proizvodnje,
sodeluje pri usposabljanju in izobraževanju dijakov, študentov, pripravnikov in na novo zaposlenih
na svojem delovnem področju,
skrbi za varno delo in izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred
požarom;
druga dela in naloge po navodilih nadrejenega in/ali pooblaščene osebe delodajalca.

Od kandidata/-ke pričakujemo:






Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
ali nižja stopnja izobrazbe ob pogoju daljšega trajanja delovnih izkušenj,
Delovne izkušnje:
1 leto ali v primeru nižje stopnje izobrazbe 2 leti
Zahtevana znanja:
- dobro poznavanje mazalne tehnike
- osnovno poznavanje strojne opreme (elementi, sklopi, naprave in stroji)
Želena znanja, ki niso pogoj za zasedbo delovnega mesta:
- osnovna usposobljenost za delo z orodji MS Office, Windows, PIS
- usposobljenost za delo z nevarnimi kemikalijami

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s predhodnimi delovnimi izkušnjami v proizvodnem podjetju.
Izbranemu/-i kandidatu/-ki nudimo:




zaposlitev za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s poskusno dobo 2 mesecev
delo v mednarodnem, urejenem in zanimivem delovnem okolju
odgovorno delo in možnost osebnega razvoja

Če ustrezate razpisanim pogojem in se prepoznate v opisanem delovnem mestu, vas vabimo, da čimprej
pošljete vlogo z življenjepisom ter podrobnim opisom dozdajšnjih delovnih izkušenj na elektronski
naslov: kadri@vipap.si ali po pošti na naslov: VIPAP VIDEM KRŠKO, d. d., Tovarniška ulica 18, 8270 KRŠKO,
najpozneje do vključno 28. 6. 2021.

