Javno podjetje Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve d.o.o.
Nasipna ulica 64, 2000 Maribor javno objavlja naslednje prosto delovno mesto:
1. REFERENT I (M/Ž), za določen čas, s polnim delovnim časom
✓ samostojno izvajanje delovnih opravil v okviru delokroga, za
katerega je zadolžen v okviru OE,
✓ organiziranje dela in dnevnih opravil vodje OE,
✓ pridobivanje, vnašanje in obdelava podatkov za svoje področje
dela,
✓ opravila znotraj skladiščnega poslovanja,
✓ vodenje evidenc naročil in izdaje komunalnih posod in vreč,
spremljanje količin in finančnih sredstev,
✓ nadzor nad skladiščenjem komunalnih posod,
✓ priprava identifikatorjev pred izdajo komunalnih posod,
✓ izvajanje naročil, komuniciranje z dobavitelji,
✓ ustno in pisno komuniciranje s strankami in zaposlenimi,
✓ posredovanje različnih vrst podatkov in informacij drugim
organizacijskim enotam, zunanjim inštitucijam in strankam,
Področje dela:
ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV ✓ upravljanje in pregledovanje dokumentacije s področja dela,
vodenje različnih evidenc s področja dela in skrb za morebitno
realizacijo, vodenje časovnic,
✓ izdelava zahtevnih analiz in poročil s področja dela,
✓ analitično in statistično obdelovanje podatkov,
✓ priprava in urejanje različnih zahtevnih dokumentov s
področja dela OE,
✓ druga opravila potrebna za izvedbo nalog s področja dela,
✓ sodelovanje v različnih komisijah, delovnih skupinah in
projektih družbe po sklepu direktorja in vodje OE, v skladu z
zahtevnostjo delovnega mesta,
✓ sodelovanje in usklajevanje z drugimi OE s področja dela,
✓ druga dela in naloge s področja dela OE in po navodilih
nadrejenega.
Zahtevana stopnja izobrazbe:

višje izobraževanje

Delovne izkušnje:

vsaj 5 let na podobnih delih

Poskusno delo:

3 mesece

Funkcionalna znanja in veščine:

dobro pisno in pogovorno izražanje
vozniški izpit B kategorije
komunikativnost, samoiniciativnost

odlično obvladovanje računalniških programov MS Office,
zaželeno poznavanje programskega orodja Nice Label
poznavanje predpisov strokovnega delovnega področja
Rok prijave kandidatov do:

23.06.2022

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, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o., Nasipna ulica
64, 2000 Maribor ali preko elektronske pošte na naslov danijela.holcman@jhmb.si.

