
Pošljite nam svoj življenjepis in se prijavite na delovno mesto:

Izdelovalec disperzijskih izdelkov (m/ž)
Kot del naše ekipe boste odgovorni za:
• upravljanje in nadzorovanje sistemov  za krmiljenje tehnoloških procesov in avtomatsko doziranje aditivov,
• izdelovanje polizdelkov in izdelkov po tehnološkem listu in navodilih nadrejenih ter pripravljanje  izdelkov 

za pakiranje,
• preverjanje pripravljenih surovin na paletah pred izdelavo,
• kontrola teže surovin, ki se dozirajo preko tehtnice ali števca, 
• ročno in strojno doziranje posameznih sestavin po določenem vrstnem redu, 
• jemanje vzorcev posameznih šarž pri določeni fazi izdelave in po navodilih kontrole ali razvoja, 
• izvajanje navodil kontrole ali razvoja po pregledu vzorca, 
• pripravo gotovega izdelka za pakiranje, 
• čiščenje delovnega stroja, mešalnih in ostalih delovnih priprav po končani  izdelavi,
• skrb za pravočasni transport šarž med pripravo dela in proizvodnjo v dogovoru z viličaristom.

Od kandidatov pričakujemo:
• izobrazbo IV. ali  V. stopnje kemijske, strojne, elektro ali druge tehnične smeri,     
• vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj,
• poznavanje delovanja sistemov za krmiljenje tehnoloških procesov,
• telesno sposobnost.

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, s 
3-mesečnim poskusnim delom. Delo lahko poteka v več izmenah.

Prijave zbiramo do 18.2.2018 

Ponujamo Vam zanimivo delo v urejenem delovnem okolju v razvijajočem se mednarodnem podjetju. Vse 
kandidate, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in vidijo v ponujenem izziv, vabimo, da nam pošljejo ponudbe 
z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom in dokazili po pošti na naš naslov:  JUB d.o.o., Dol pri 
Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, s pripisom »Za razpis – Izdelovalec disperzijskih izdelkov » ali po 
e-pošti: zaposlitev@jub.si.

 
  
Že več kot 140 let ustvarjamo barvito ugodje 
bivanja in narekujemo trende. Ponujamo Vam priložnost, da se pridružite 
mednarodno uveljavljenemu slovenskemu podjetju, ki ponuja široko paleto izdelkov in storitev s 
področja barvnih premazov in fasadnih sistemov. Številnim kupcem je JUB prva in edina prava izbira, zdaj 
pa Vam ponujamo priložnost, da naša prva izbira postanete tudi Vi. 


