
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
Že 145 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.  

 

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbe z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom ter dokazili 

po e-pošti: zaposlitev@jub.si, s pripisom: "Za razpis: Operater - Dol". 

 

Nudimo: 

• zanimivo delo v mednarodnem podjetju, 

• delovno razmerje za določen čas za čas nadomeščanja bolniške in porodniške odsotnosti, s polnim 

delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom,  

• urejeno delovno okolje in številne ugodnosti (koriščenje počitniških kapacitet na morju in v toplicah, 

dogodki za zaposlene ter možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). 

V svojo ekipo vabimo več sodelavcev na delovnem mestu: 
 

Operater proizvodne linije – obrat Dol (m/ž) 

 Kot del naše ekipe boste odgovorni za: 

• Nadzor delovanja linije, kontrolo točnosti 
doziranja, označevanja in embaliranja 

• Kontrolo delovanja posameznih sestavnih 
delov linije in spremljanje zalog 

• Izdelavo polizdelkov in izdelkov ter 
pakiranje izdelkov na pakirni liniji  

• Odpravljanje manjših napak in sodelovanje 
pri remontih ter popravilih 

Od kandidatov pričakujemo: 

• Poklicno ali srednješolsko izobrazbo 
tehnične smeri  

• Osnove računalništva 

• Telesno sposobnost 

• Zaželen izpit za vožnjo viličarja 

• Zanesljivost, natančnost  

• Pripravljenost na več izmensko delo 

Nudimo: 

• Razgibano delo v proizvodnji priznanega slovenskega podjetja, ki deluje v mednarodnem okolju 

• Delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom 

• Delo poteka v dveh ali treh izmenah 

• Osnovno bruto plačo, ki je višja od minimalne, višje dodatke od zakonsko predpisanih (14% 
popoldansko delo, 70% nočno delo, dodatno plačilo za delo na soboto, nedeljo, praznik,..) in dodatno 
stimulativno plačilo 

• Regres višji od zakonsko predpisanega, letne nagrade za individualno in poslovno uspešnost 

• Urejeno delovno okolje ter številne ugodnosti  

o brezplačno parkirišče,  

o topla prehrana,  

o koriščenje počitniških kapacitet,  

o vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje,  

o dogodki za zaposlene,  

o popust pri nakupu naših izdelkov, … 

• Delovno razmerje se sklene z več kandidati za delo na izdelovalni ali pakirni liniji 

 


