
 

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:  

 

VOZNIK TOVORNEGA VOZILA - STROJNIK GRADBENE MEHANIZCIJE (m/ž) 

 
Kandidati morajo poleg zakonsko predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: 
- najmanj 4. stopnjo izobrazbe, strojne oziroma druge tehnične smeri, z vsaj 6 meseci delovnih 

izkušenj ali 
3. stopnjo izobrazbe, strojne oziroma druge tehnične smeri, z najmanj 1 letom delovnih izkušenj,  

- vozniški izpit B kategorije, 
- vozniški izpit C kategorije, 
- vozniški izpit G kategorije, 
- temeljna poklicna kvalifikacija za voznika. 
 
Zaželena je: 
- poznavanje vzdrževanja opreme (vozil, TGM, …), 
- vozniški izpit za F kategorijo, 
- vozniški izpit za E kategorijo, 
- izpit za viličarja, 
- upravljanje s posipalci in plugi, 
- usposabljanje za upravljanje valjarja ali NPK za TGM, 
- usposabljanje za verižno motorno žago. 
 
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: 

- zagotavljanje tehnične brezhibnosti vozil ali strojev in urejene dokumentacije, da se izvede 
pravočasno tehnični pregled, če je potrebno, da se redno servisirajo, pomoč pri ugotavljanju in 
odpravi napak na njih, 

- pravilno izpolnjevanje delovne dokumentacije. 
 

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 naslov Javno podjetje 

- delo in vožnja s tovornjakom, po potrebi tudi s prikolico, v skladu s cestno prometnimi predpisi, 
- delo s stroji gradbene mehanizacije, 
- sodelovanje pri popravilih vozil oz. stroja in ugotavljanju napak, 

- prevzem in predaja materiala ter pomoč pri njegovem natovarjanju in raztovarjanju, 
- priprava vozila oz. stroja pred začetkom dela, njegovo redno čiščenje in vzdrževanje, 
- skrb za pravilno izvedbo dela ter izogibanje poškodbam delavcev in objektov, 

http://www.kpv.si/podjetje/zaposlujemo


 

Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika ali na kadrovska@kpv.si, 
najkasneje do 22. 3. 2023. Nepopolnih vlog ne bomo upoštevali. 


