Smo ugledno mednarodno podjetje s 149 letno tradicijo in eno vodilnih podjetij
na področju kemično predelovalne industrije v Sloveniji ter sodimo med velike
slovenske izvoznike, ki že vrsto let uspešno uresničujemo svoje strateške
usmeritve in sledimo svojemu poslanstvu in ciljem, ki so usmerjeni k rasti,
razvoju in osebnemu zadovoljstvu zaposlenih.
Na tej poti bomo v bližnji prihodnosti v PE Vzdrževanje in energetika potrebovali
sodelavca/sodelavko, ki bodo opravljali/e najodgovornejše naloge na področju
opravljanja visoko zahtevnih del na področju vzdrževanja, tehnologije, razvoja,
kontrole kakovosti in vzdrževanja za proizvodne in delovne procese v CC.
Sodelavca/ko bomo zaposlili na delovnem mestu v Tehnološki pripravi
vzdrževanja (TPV):

»SAMOSTOJNI TEHNOLOG (m/ž) «
- v Tehnološki pripravi vzdrževanja
v PE VZDRŽEVANJE IN ENERGETIKA
Od kandidatov/kandidatk pričakujemo:
•
•
•
•
•
•
•
•

da imajo najmanj Univerzitetno izobrazbo Univerzitetni diplomirani inženir strojništva
ali več oz. drug ustrezen program
zanje Angleškega jezika /aktivno/, zaželeno znanje Nemškega jezika,
sposobnost učinkovitega timskega dela,
odgovornost, zanesljivost, samoiniciativnost, komunikacijsko sposobnost ter vztrajnost
pri doseganju ciljev,
poznavanje dela s programom ACAD,
poznavanje računalniškega orodja (MS Word, Excel, Outlook),
24 mesecev delovnih izkušenj,
vozniški izpit B kategorije,

Glavne naloge in odgovornosti, ki jih bo sodelavec/ka opravljal/la,
so usmerjana na naslednja področja:
•
•
•
•
•
•
•

organiziranje, usmerjanje in usklajevanje dela v enoti,
priprava investicijske dokumentacije - IDZ, DGD, PZR, PZI,
operativno vodenje tekočega, preventivnega in investicijskega vzdrževanja strojev in
opreme,
organiziranje in analiziranje vzdrževanja ter predlaganje Ex opreme, plinskih naprav,
sklad. rez. nevarnih snovi in naprav z ozonu nevarnih snovi,
Operativno planiranje rezervnih elementov, materiala in storitev usklajevanje ,
izvajanja del gradbenega vzdrževanja in ostalih vzdrževalskih del,
izvajanje drugih nalog v skladu z navodili nadrejenega vodje, internimi in eksternimi
predpisi za dodeljeno področje dela
sodelovanje z zun. organi in institucijami na strokovnem področju,

•
•

razvijanje strokovnosti in metod dela, uvajanje izboljšav
proaktivno delovanje na področju obratovanja in vzdrževanja procesov

Kaj ponujamo:
•
•
•

stimulativno plačilo,
urejeno delovno okolje,
možnosti napredovanja in dodatnega izobraževanja.

Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za
nedoločen čas (s šestmesečnim poskusnim delom).
Vabimo vas, da pisne ponudbe za zaposlitev z življenjepisom in dokazili o
končani izobrazbi pošljete v roku 14 dni po objavi na naslov:
Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26, Kadrovsko splošna služba, 3000
Celje ali po elektronski pošti: zaposlitev@cinkarna.si

