
 

 delniška družba s 148 letno tradicijo proizvodnje in 

trženja higienskih izdelkov. Smo del mednarodne skupine SHP, 

ki spada med največje proizvajalce higienskih papirjev  v srednji 

in jugovzhodni Evropi ter letno proizvedemo okoli 72 tisoč ton 

higienskega papirja. V stabilnem in v prihodnost usmerjenem 

delovnem okolju, v katerem naše načrte podpirajo standardi 

kakovosti in proces nenehnih izboljšav, boste gradili svojo 

karierno pot, delali v timu in uresničevali željo po pridobivanju 

novih znanj in izkušenj. 

 

• Izvajanje korektivnih in preventivnih 

vzdrževalnih posegov na strojih, napravah, 

tehnoloških in transportnih postrojenjih na 

elektro področju.  

• Izvajanje splošnih elektro 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. 

 

• Srednjo poklicno izobrazbo 

tehniške smeri. 

• Izkušnje s področja elektro 

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. 

• Vizniški izpit B kategorije. 

• Pripravljenost za dvo - izmensko 

delo. 

 

 

Če ste oseba s pozitivnim odnosom do sebe in okolice, motivirani za delo,  pripravljeni vsakodnevne izzive in napore 

preoblikovati v pozitivne spremembe, ste prava oseba za nas in vas vabimo, da svojo vlogo v angleškem jeziku 

pošljete na naš elektronski naslov kariera@paloma.si.  

Uresničite vašo prihodnost z nami! 

• Zanimivo delo v uspešnem in v 

razvojno  

usmerjenem mednarodnem 

podjetju SHP. 

• Priložnost biti del ene največjih 

investicij v Sloveniji. 

• Zaposlitev za nedoločen čas s  

6 mesečnim poskusnim obdobjem. 

• Stimulativno plačilo. 

• Delo v prijaznem in urejenem 

delovnem okolju,  

• z zaposlenimi z bogatimi 

izkušnjami in znanjem. 

• Usposabljanje in uvajanje po 

programu za  

novo zaposlene. 
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