
 

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:  

 

VZDRŽEVALEC NA SISTEMU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNE VODE II (m/ž) 

 
Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- dokončano najmanj 4. stopnjo srednje poklicnega izobraževanja strojne oziroma druge tehnične 

smeri, z vsaj 6 meseci delovnih izkušenj ali 
3. stopnjo nižje poklicnega izobraževanja strojne oziroma druge tehnične smeri z najmanj 1 
letom delovnih izkušenj, 

- vozniški izpit B kategorije, 
- poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet). 
 
Zaželeno je: 
- poznavanje vzdrževanja javne kanalizacije in čistilnih naprav, 
- poznavanje vakuumskega kanalizacijskega sistema, 
- uporaba programa za nadzor objektov v upravljanju. 
 
Nudimo: 
- zaposlitev za nedoločen čas s 4 mesečnim poskusnim delom, 
- samostojno in dinamično delovno okolje, 
- enoizmensko delo, 
- varčevanje v pokojninskem stebru, 
- redno plačilo. 
 
Vaše delo bo obsegalo: 
- pomoč pri nadzoru obratovanja in strojnega vzdrževanja objektov in naprav, povezanih z 

odvajanjem in čiščenjem odpadne vode,   
- redna vzdrževalna dela, pregledovanje, čiščenje in urejanje objektov ter naprav, povezanih z 

odvajanjem in čiščenjem odpadne vode in njihove okolice, 
- zagotavljanje varnosti in optimalnega delovanja vseh naprav, povezanih z odvajanjem in 

čiščenjem odpadne vode skladno s predpisi, 
- čiščenje manjših hišnih kanalizacijskih sistemov, 
- izvajanje dežurstev skladno s programom letnega dežurstva podjetja, 
- sodelovanje z zunanjimi izvajalci pri odpravi napak in okvar, 
- vzdrževanje različnih strojev in orodij (kosilnice, črpalke, vodovodne inštalacije, ipd.), 
- vodenje dokumentacije, povezane z izvajanjem del po drugi alineji, 
- opravljanje drugih del po navodilih nadrejenega, 
- sodelovanje pri izvedbi deratizacije (odpiranje jaškov). 
 

Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da oddate pisno vlogo z 
naslednjimi obveznimi prilogami: 
- življenjepisom (CV),  
- zahtevanimi dokazili,  
- izpolnjenim Vprašalnikom za zaposlitev in  
- Obrazcem o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dela, ki ju najdete na spletni strani JP KPV, 

d.o.o. http://www.kpv.si/podjetje/zaposlujemo. Vloge pošljete na naslov Javno podjetje 
Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika najkasneje do 12.3.2019. 
Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. 


