
 

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.  

v svoj kolektiv, kjer ustvarjamo prijazno delovno okolje, ponujamo raznoliko in dinamično delo ter 

možnost strokovnega razvoja, vabimo k sodelovanju kandidate za prosto delovno mesto:  

 

Samostojni strokovni sodelavec za odvajanje odpadne vode (m/ž) 

 
Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo  (VI/II. stopnje) z vsaj 1 leto delovnih izkušenj  

ali visokošolsko izobrazbo (VI/I.  stopnja) z vsaj 2 letoma delovnih izkušenj gradbene oz. druge 
tehnične smeri, 

- opravljen izpit iz ZUP, 
- vozniški izpit B kategorije, 
- znanje enega svetovnega jezika, 
- poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet), 
- poznavanje področja dela. 
 
Zaželena je: 
- poznavanje vzdrževanja javne kanalizacije in čistilnih naprav, 
- poznavanje vakuumskega kanalizacijskega sistema, 
- sposobnost analitičnega razmišljanja, 
- sposobnost reševanja problemov, 
- uporaba poslovno-informacijskega sistema, 
- uporaba programa za nadzor objektov v upravljanju. 
 
Nudimo: 
- zaposlitev za nedoločen čas 6 mesečnim poskusnim delom, 
- samostojno in dinamično delovno okolje, 
- varčevanje v pokojninskem stebru, 
- enoizmensko delo, 
- redno plačilo. 
 
Vaše delo bo obsegalo: 
- pomoč pri organizaciji in koordiniranju dela OE,  
- pomoč pri pripravi strokovnih predlogov v OE, 
- sodelovanje pri izvajanju zunanjih storitev, 
- sodelovanje pri komuniciranju z investitorji po dogovoru, 
- sodelovanje pri izdelavi načrtov, analiz in poročil za enoto, 
- vodenje evidence objektov – odjemnih mest in njihovih atributov kanalizacijskega omrežja,  
- vodenje evidenc, organizacija in izvedba del, ki se nanašajo na obvezne storitve javne službe, 
- vodenje procesa priključevanja na javno kanalizacijo ter podajanje odgovorov strankam s 

področja odvajanja odpadnih voda, 
- osveščanje prebivalcev s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, 
- spremljanje strokovne literature in predpisov s področja delovanja enote, 
- pomoč pri spremljanju in analiziranju stroškov enote in sodelovanje pri oblikovanju cen, 
- sodelovanje pri projektih v zvezi s študijami in predlogi tehnoloških izboljšav v OE, 
- sodelovanje pri izvajanju investicijah gradbenih del (vodenje dokumentacije, obračun, dokazil,…). 
 

Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da pisno vlogo z: 
- življenjepisom (CV), 
- motivacijskim pismom, 



 

- zahtevanimi dokazili,  
- izpolnjenim Vprašalnikom za zaposlitev 
- Obrazcem o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela,  
ki ju najdete na spletni strani JP KPV, d.o.o. http://www.kpv.si/podjetje/zaposlujemo, pošljete na 
naslov karmen.kogovsek@kpv.si, najkasneje do 17.11.2018. 
 


