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 se nam pridružite na delovnem mestu:

Strojni vzdrževalec (m/ž)
Kot del naše ekipe boste odgovorni za:

Od kandidatov pričakujemo:

•

Preventivno in kurativno vzdrževanje strojev
in naprav

•

Poklicno ali srednješolsko izobrazbo tehnične
smeri (strojništvo, mehatronika)

•

Obnovo obrabljenih delov strojev in naprav

•

•

Opravljanje osnovnih ključavničarskih del

Zaželene delovne izkušnje na podobnih delovnih
mestih

•

Vzdrževanje in diagnosticiranje napak
osnovnih pnevmatskih krmilnih sistemov

•

Sposobnost branja tehnične dokumentacije za
potrebe diagnostike ob izvajanju popravil

•

Varjenje in izdelavo enostavnih konstrukcij

•

Zaželeno osnovno znanje angleškega ali
nemškega jezika

•

Sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri izvajanju
specifičnih vzdrževalnih posegov na
napravah

•

Vozniški izpit B kategorije ter pripravljenost na
delo na terenu

•

Vodenje evidenc preventivnega vzdrževanja

•

Uporabniško znanje MS Office

•

Organizacijske sposobnosti, sposobnost dela v
timu, zanesljivost, natančnost, dinamičnost
komunikativnost in fleksibilnost

Nudimo:
• zanimivo delo v priznanem slovenskem podjetju, ki deluje v mednarodnem okolju,
• delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 3-mesečnim poskusnim delom,
• dodatno stimulativno plačilo za izvajanje nalog izven osnovnega obsega dela,
• 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…
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: Strojni vzdrževalec".

