Paloma, delniška družba s 148 letno tradicijo proizvodnje in trženja higienskih izdelkov,
del mednarodne skupine, ki združuje proizvodna in trgovska podjetja v industriji celuloze in papirja, vabi v svojo
delovno sredino kandidate,
za krepitev tima sodelavcev v VZDRŽEVANJU.
Zainteresirane kandidate vabimo,
da nam posredujete svojo ponudbo za delovno mesto

Vzdrževalec strojni (m/ž)
Vaše naloge:
•

•
•

•

•
•
•
•

Izvajanje korektivnih in preventivnih
vzdrževalnih posegov na strojih, napravah,
tehnoloških in transportnih postrojenjih na
strojnem področju.
Izvajanje splošnih strojnih vzdrževalnih del.
Izvajanje predpriprav materiala in izvajanje
potrebnih postopkov za obdelavo ter
spajanje materialov.
Izvajanje predpriprav in servisiranje
posameznih strojnih delov, komponent in
naprav za potrebe naknadne vgradnje.
Izvajanje preventivnih vzdrževalnih
pregledov.
Izvajanje predelav na strojih in napravah v
papirni konfekciji.
Dokumentiranje stanj strojev, naprav in
vgrajenih delov ter vzdrževalnih posegov.
Upravljanje s krmilnimi in regulacijskimi
napravami.

Kaj pričakujemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Srednjo poklicno izobrazbo tehniške smeri.
Izkušnje s področja strojnega vzdrževanja.
Obvladovanje dela z računalnikom v okolju
MS Office.
Pozitivni odnos do sprememb.
Samostojnost pri sprejemanju odločitev in
reševanju problemov.
Sposobnost analitičnega mišljenja.
Obvladovanje stresa, ki ga prinašajo roki.
Izpit B kategorije.
Dvo-izmensko delo

Prednost predstavlja:
•
•
•

Osnovno znanje angleškega jezika.
Pripravljenost na štiri izmensko delo.
Poznavanje mehatronike.

Nudimo vam:
•
•
•
•
•
•
•

Zaposlitev za določen čas 2 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Delo v uspešnem mednarodnem podjetju.
Delo v prijaznem delovnem okolju z zaposlenimi z bogatimi izkušnjami in znanjem.
Usposabljanje in uvajanje po programu za novo zaposlene.
Izkušnjo: biti del največje investicije v zadnjih 40 letih na področju papirniške industrije Slovenije.
Možnost kariernega razvoja.
Pozitivno medsebojno sodelovanje, s spoštljivo in profesionalno ekipo.

Če ste oseba s pozitivnim odnosom do sebe in okolice, motivirani za delo, pripravljeni vsakodnevne izzive
preoblikovati v pozitivne spremembe in ste prepoznali priložnost zase, vas vabimo, da se nam do vključno 27.4.
2021 predstavite. Vašo vlogo z veseljem pričakujemo na elektronskem naslovu kariera@paloma.si.

