
 

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:  
 

Delovodja vzdrževanja objektov (m/ž) 
 

Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- dokončano najmanj 5. stopnjo strokovne (poklicno, tehniške) izobrazbe, z vsaj 2 letom delovnih 

izkušenj elektro oziroma druge tehnične smeri ali 
4. stopnjo srednje poklicnega izobraževanja z najmanj 4 leti delovnih izkušenj, elektro oziroma 
druge tehnične smeri,  

- poznavanje dela z računalnikom (MS Office, internet), 

- vozniški izpit B kategorije, 
- poznavanje področja dela. 

 

Zaželeno je: 
- poznavanje vzdrževanja objektov v upravljanju, 

- sposobnost reševanja problemov, 

- sposobnost organizacije dela, 

- poznavanje HACCP sistema, 

- uporaba poslovno-informacijskega sistema,  

- uporaba programa za nadzor objektov v upravljanju. 
 

Nudimo: 
- zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, 
- samostojno in dinamično delovno okolje, 
- enoizmensko delo, 
- varčevanje v pokojninskem stebru, 
- redno plačilo. 

 

Vaše delo bo obsegalo: 
- vodenje skupine delavcev,  
- razporejanje delavcev in dajanje navodil posameznim delavcem, 
- vodenje in organiziranje izvajanja vzdrževalnih del na objektih, 
- predhodna vsakodnevna priprava mehanizacije, materiala in delovne sile, 
- usklajevanje izvajanja del skladno s tehnično dokumentacijo, 
- samostojno reševanje problemov, nastalih pri izvajanju del, 
- izvajanje specifičnih del, povezanih z OE, 
- izdelava predlogov načrta vzdrževalnih del,  
- izdelava dnevnih delovnih načrtov, koordinacija in priprava dela,  
- vodenje delovnih nalogov, prevoznic in strojnih poročil, izdelava izmer ter drugih podatkov, 

potrebnih za obračun, 
- kontrola delovanja sistema ogrevanja in hlajenja poslovne stavbe, 
- izvajanje pregleda stanja objektov ter vodenje evidenc in poročanje o ugotovitvah, 
- samostojno reševanje manj zahtevnih strokovnih problemov, 
- sodelovanje pri izvajanju investicijskih gradbenih del. 

 

Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da pisno vlogo z 
življenjepisom (CV) in motivacijskim pismom, 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, pošljete na naslov karmen.kogovsek@kpv.si, 
najkasneje do 7.10.2018. 

 
 


