
 

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:  

 

Monter II (m/ž) 

 
Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- najmanj 5. stopnjo strokovne (poklicno, tehniške) izobrazbe strojne oziroma druge tehnične 

smeri ali naravoslovne ali družboslovne smeri z vsaj 1 letom delovnih izkušenj  
- vozniški izpit B kategorije. 
 
Zaželena je: 
- sposobnost reševanja problemov,  
- poznavanje HACCP sistema, 
- preizkus znanja za upravljavca plinovodnih naprav, 

- uporaba programa za nadzor objektov v upravljanju, 
- usposobljenost varilca za varjenje plastičnih mas – standard SIST EN 13067:2014. 
 
Nudimo: 
- zaposlitev za nedoločen čas s 5 mesečnim poskusnim delom, 
- samostojno in dinamično delovno okolje, 
- enoizmensko delo, 
- možnost napredovanja, 
- varčevanje v pokojninskem stebru, 
- redno plačilo. 
 
Vaše delo bo obsegalo: 
- izvajanje vseh del, povezanih s sistemom (komunalno infrastrukturo),  
- popisovanje in menjava merilnih naprav, 
- montaža novih priključkov in izvajanje vzdrževanja (obnov) priključkov, 
- opravljanje vseh strojnih in montažnih del pri novogradnjah in rekonstrukcijah omrežja, 
- kontrola priključkov in izvajanje testov ter izdaja dovoljenj za priključitev in izdelava skic 

priključkov, 
- delo z lahko mehanizacijo, 
- reševanje problemov, nastalih pri izvajanju del, 
- kontrola hišnih priključkov oziroma lociranje neustreznih priključkov, 
- prevzemanje materiala v skladišču, 
- zapiranje vode neplačnikom po nalogu nadrejenega, 
- intervencijska popravila, 
- specifična dela, povezana z OE, 
- vključen v pripravljenost na delo v primeru intervencijskih skupin. 
 

Če se želite pridružiti naši ekipi in izpolnjujete navedene pogoje, vas vabimo, da oddate pisno vlogo z: 
- življenjepisom (CV),  
- zahtevanimi dokazili,  
- 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 kadrovska@kpv.si ali po pošti 
na naslov Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika 
najkasneje do 7. 9. 2021. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. 


