Javno podjetje Snaga, d. o. o.
Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednje prosto delovno mesto:

KOMUNALNI VOZNIK (M/Ž),

za določen čas, z možnostjo nadaljnje zaposlitve, s polnim delovnim časom:

Področje dela:

Zahtevana stopnja izobrazbe:
Delovne izkušnje:
Poskusno delo:

ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV:
✓ upravljanje vozil za odvoz odpadkov in drugih komunalnih
vozil ter delovnih strojev,
✓ načrtuje, izvaja ter nadzira lastno delo ter delo komunalnega
delavca ali delavca,
✓ vodenje evidence o opravljenih dnevnih vožnjah in storitvah,
✓ komuniciranje s strankami na terenu v okviru svojih
pristojnosti,
✓ sodelovanje s strankami zaradi potrditev opravljenih storitev,
✓ kontrola količinskega prevzema in oddaje ter obveščanje
nadrejenih o neskladnostih,
✓ enostavnejše vzdrževanje vozila (tekoče vzdrževanje in
čiščenje, skrb za tehnično brezhibnost vozila, dolivanje goriva,
skrb za redno servisiranje vozila ipd.),
✓ sodelovanje pri popravljanju mehanizmov in strojnih delov
(ugotavljanje okvar, preizkušanje delovanja),
✓ evidentiranje opravljenega dela z vozilom ali strojem in
podatkov na potnem oziroma delovnem nalogu kadar voznik
opravlja delo s skupino komunalnih delavcev ali delavcev,
✓ skrb za pravilno garažiranje vozila,
✓ upošteva in izvaja zahteve varnosti pri delu in v prometu,
✓ druga dela, vezana na vozilo, s katerim upravlja,
✓ druga dela in naloge v skladu z delokrogom, planom in
navodili nadrejenega.
srednje poklicno izobraževanje.
zaželene na podobnih delih.
/

Funkcionalna znanja in veščine:

vozniški izpit B in C kategorije,
certifikat TPK za poklicne voznike v cestnem prometu,
zaželen izpit E in F kategorije ter ADR.

Rok prijave kandidatov do:

29. 6. 2022

Za pravočasne bodo štele prijave, prispele na naslov do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na
pošto priporočeno s povratnico. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev ter kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj, in sicer na naslov:
Javno podjetje Snaga, d. o. o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov ali
danijela.holcman@jhmb.si.

