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

VODJA STROJNEGA VZDRŽEVANJA (m/ž)
Vaše delo bo obsegalo:















načrtuje, organizira, vodi, nadzoruje delo v obratu strojnega vzdrževanja;
sodeluje pri pripravi finančnega dela poslovnega načrta, vezanega na obrat;
koordinira delo med posameznimi obrati vzdrževanja in zunanjimi izvajalci;
vzpostavi, skrbi za uvajanje in delovanje sistemov preventivnega in prediktivnega vzdrževanja;
načrtuje in naroča rezervne dele in storitve na podlagi odobritve nadrejenega;
predlaga ukrepe za izboljšanje delovanja področja dela;
nadzoruje in skrbi za optimalne stroške strojnega vzdrževanja;
predlaga izobraževanja za področje strojnega vzdrževanja;
predlaga ustrezno kadrovsko politiko strojnega vzdrževanja;
spremljanje zakonodaje in drugih predpisov, ki vplivajo na izvedbo procesa dela in priprava
predlogov uvajanja sprememb;
pripravlja načrte, izdeluje analize in poročila s področja dela;
pripravljanje strokovnih podlag in internih aktov;
sodeluje pri usposabljanju in izobraževanju dijakov, študentov, pripravnikov in 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:






Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), visokošolska univerzitetna izobrazba
(prva bolonjska stopnja)
ali nižja stopnja izobrazbe ob pogoju daljšega trajanja delovnih izkušenj,
Želena smer: strojna
Delovne izkušnje: strokovno delo s področja elektro vzdrževanja 4 leta (ali v primeru nižje stopnje
izobrazbe 7 let) ali vodenje 2 leti (ali v primeru nižje stopnje izobrazbe 3 leta)
Zahtevana znanja:
- Napredno poznavanje strojne opreme (elementi, sklopi, naprave in stroji), orodij, tehnik
obdelovanja materialov, jermenskih in zobniških pogonov, strojnih konstrukcij itd.
- Dobra usposobljenost za delo z orodji MS Office, Windows
- Vozniški izpit B kategorije



Želena znanja, ki niso pogoj za zasedbo delovnega mesta:
 Osnovna raven znanja tujega jezika – A2

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 4 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.

