
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Že več kot 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.  

V svojo ekipo v proizvodnem obratu v Novi vasi vabimo, da se nam pridružite na delovnem mestu: 
 
 

Operater proizvodne linije - EPS  (m/ž) 

 

Prijave zbiramo do 18.7.2021.  

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbe z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom na naš 
naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani ali po e-pošti: zaposlitev@jub.si, s pripisom: 

"Za razpis: Operater – Nova vas". 

 

Kot del naše ekipe boste odgovorni za: 

• Koordiniranje in nadzor dela izdelave EPS 

• Nadzor nad stanjem surovin in ekspandiranim EPS 

• Izdelavo blokov iz ekspandiranega EPS 

• Nadzor nad ustrezno kvaliteto EPS 

• Nadzor nad kotlarno s plinskim kotlom 

• Transport surovin in blokov stiropora iz in na 
skladiščne lokacije 

• Čiščenje delovnega stroja, mešalnih in ostalih 
delovnih naprav 

• Izvajanje predpisov iz varstva pri delu in varstva 
pred požarom. 

•  

Od kandidatov pričakujemo: 

• Poklicno ali srednješolsko izobrazbo 
tehnične smeri  

• Zaželeno vsaj 6 mesecev delovnih izkušenj 

• 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, 
delo poteka v našem proizvodnem obratu v Novi vasi 

• Delovno razmerje za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, s polnim delovnim časom 
in 3-mesečnim poskusnim delom 

• Delo poteka v dveh ali treh izmenah 

• Urejeno delovno okolje, brezplačno parkirišče, dodatno stimulativno plačilo ter številne ugodnosti 
(topla prehrana, koriščenje počitniških kapacitet na morju in v toplicah, možnost vključitve v 
kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, dogodki za zaposlene,…) 

 


