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Javno podjetje Marprom, d. o. o., objavlja naslednje prosto delovno mesto: 

 
»NADZORNIK« (M/Ž) 

za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s 3-mesečnim poskusnim delom. 
 
Si želite novih izzivov, dinamičnega dela, obogatiti svoje delovne izkušnje in pridobiti nova 
znanja, vam je pomembno dobro sodelovanje? Če ste strokovni, zanesljivi in zmožni 
samostojnega izvajanja določenih opravil, potem je priložnosti pravšnja za vas. 

Pridružite se timu v dinamičnem okolju podjetja iz Skupine JHMB, ki v Mariboru opravlja javni 
potniški promet, med dejavnostmi pa ima tudi upravljanje parkirišč in nadzor nad plačevanjem 
parkirnin. Želimo si sodelavca, ki se bo z navdušenjem in s pripravljenostjo hitro vključil v našo 
sredino. 

Naloge:  

Kot »NADZORNIK« boste izvajali vse potrebne naloge za kakovostno, natančno in pravočasno 
izvedbo storitev s področja dela in opravljali zadolžitve, kot so: 

• dnevni nadzor plačevanja parkirnine na plačljivih parkiriščih na javnih parkirnih 
površinah na in ob vozišču občinskih cest, v času obratovanja parkirišč; 

• upravljanje z evidenco plačila parkirnine na plačljivih parkiriščih na javnih parkirnih 
površinah na in ob vozišču občinskih cest; 

• uvedba predpisanega postopka ob ugotovljenem neplačilu parkirnine (fotografiranje 
vozila, izpolnitev in izpostavitev obvestila nadzornika na oknu);  

• sestavljanje poročil o dnevnih nadzorih parkirnin; 
• opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega. 

 
Pričakujemo: 

• srednjo poklicno izobrazbo; 
• 2 leti delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih; 
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• obvladovanje dnevnih psihičnih naporov; 
• osnovno računalniško znanje (urejevalniki besedil, delo s preglednicami); 
• opravljen vozniški izpit kategorije B.  

 
V delovanje podjetja se boste najbolje vključili, če ste sposobni delati v dinamičnem okolju in se 
dobro znajdete tako pri individualnem kot timskem delu. Želimo si samostojnega, 
usposobljenega, natančnega in zanesljivega sodelavca, ki je fleksibilen v odzivanju in 
razmišljanju. 

Nudimo: 

• dinamično delo, polno izzivov;  
• urejene delovne razmere; 
• redno plačilo z vsemi pripadajočimi dodatki; 
• stimulativen način nagrajevanja;  
• možnost dodatnega izobraževanja in karierne rasti.                                                

 

Na objavljeno prosto delovno mesto se lahko prijavite do 10. 12. 2022. 

Za pravočasne se bodo štele prijave, prispele do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane 
na pošti, in sicer na naslov JP Marprom, d. o. o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, ali preko 
elektronske pošte na naslov zaposlitev@marprom.si. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi 
dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in kratkim življenjepisom z opisom delovnih 
izkušenj. 
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