Pojem sodobnosti in kvalitete.

ZAPOSLUJEMO

Proizvodno-montažni
delavec
Krško, 3. 4. 2018

Objava prostega delovnega mesta

Proizvodno-montažni delavec
Št. delovnih mest

1

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela

Sodelavec pri izdelavi, sestavljanju in montaži ALU
stavbnega pohištva (M/Ž)

Podroben opis delovnega mesta

Podroben opis na drugi strani ->

Izobrazba po Klasius

II., III., ali IV.

Trajanje zaposlitve

Nedoločen čas

Vrsta zaposlitve

polni delovni čas

Poskusno delo

2 meseca

Zahtevane delovne izkušnje

2 leti

Zahtevan vozniški izpit

B kategorija

Zahtevano znanje jezikov

Zaželjeno znanje vsaj enega tujega jezika (en, de)

Funkcionalna znanja

obvladovanje upravljanja strojev, branje načrtov oz.
delavniške dokumentacije

Druga potrebna dodatna znanja, druge
možnosti / kompetence oz. drugi pogoji
za zasedbo

Sposobnost za delo na višini in izpolnjevanje za delo v
Nuklearni elektrarni Krško

Rok za prijavo kandidatov

Do zapolnitve delovnih mest
Alufinal d. o. o.
Cesta krških žrtev 135b, SI-8270 Krško

t +386 7 488 08 00
e info@alufinal.si

07 488 08 00

Opis nalog:

Odgovornosti:

• poznavanje alu stavbnih in fasadnih
sistemov različnih proizvajalcev ter
strokovnih zahtev s področja gradbeništva
in njihovo izvajanje

• varno, strokovno in gospodarno opravljanje
nalog

• opravljanje delovnih nalog v proizvodnji in
na terenu po navodilih vodje proizvodnje,
operativnega vodje in pomožnega delavca 1.
• upoštevanje delavniške dokumentacije
in izdelava izdelkov skladno z delavniško
dokumentacijo

• opravljanje nalog v skladu z navodili in
predpisi
• za kakovost opravljenega dela in
posredovanje informacij pristojnim v
podjetju

Delovni pogoji:

• upoštevanje montažne dokumentacije in
montaža izdelkov skladno z dokumentacijo

• uporaba zaščitnih sredstev pri delu (kot npr.
čelada, čevlji, rokavice, obleka,…..)

• vključevanje in zagotavljanje medsebojne
podpore sodelavcem (teamsko delo)

• delovno mesto ni primerno za invalidno
osebo

• opravljanje podobnih del in drugega dela po
navodilih delodajalca in po splošnih aktih
podjetja

Varstvo pri delu:

• investitorjem in drugim ciljnim skupinam v
vseh fazah priprave projektov

• preizkus znanja iz varstva pri delu in strogo
upoštevanje navodil glede varnosti pri delu

• korektno in primerno kontaktiranje s
poslovnimi partnerji ter komuniciranje in
ohranjanje poslovnih stikov z poslovnimi
partnerji

• upoštevanje cestno prometnih prepisov

Napori pri delu:
• fizično delo, delo na terenu

Če ustrezate zgoraj navedenim pogojem,
pošljite svojo prijavo s CV-jem na:
Alufinal d. o. o., Cesta krških žrtev 135b, 8270 Krško
ali po elektronski pošti na e-naslov info@alufinal.si.
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