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Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu  

 

Registrska številka prijave: NM61818    
 
 

Delodajalec:  MŠO: 5669057000 šifra SKD: 25.110 

 CONTAINER PROIZVODNO PODJETJE, D.O.O. 
 BEŽIGRAJSKA CESTA 6 
 3000 CELJE 
 
Upravna enota prostega delovnega mesta oz. vrste dela:  5503  CELJE   
 
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili:  1   
 
Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  VARILEC II - M/Ž   
 
Podroben opis delovnega mesta:  - IZVAJANJE DELOVNIH POSTOPKOV VARJENJA, SESTAVLJANJA 
PODSKLOPOV IN DRUGIH DEL IN NALOG SKLADNO Z DELOVNIMI NAVODILI IN ORGANIZACIJSKIMI 
PREDPISI;- DNEVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV;- ČIŠČENJE DELOVNEGA OKOLJA;   
 
 
Izobrazba po Klasius:   140  srednja poklicna, 521  Strojništvo in obdelava kovin,    
Alternativna izobrazba:  
Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):  
 

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas  Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas   
 
Zahtevane delovne izkušnje:  1 leto   Poskusno delo:  2 meseca   
 
Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B   
 
Zahtevano znanje jezikov:      
Zahtevana rač. znanja:      
 
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  - ročne spretnosti - delo v skupini 
- odgovoren odnos do dela in dobre delovne navade - varjenje po MAG postopku, deloma tudi po TIG postopku 
- znanje branja načrtov (ni pogoj) - poklicna ali srednja izobrazba strojne ali kovinarske smeri (ni pa pogoj) - 
zaželene so delovne izkušnje - vozniško dovoljenje B kategorije   
 
Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  v prostorih Zavoda, na spletnih straneh in v drugih medijih   
 
Rok za prijavo kandidatov:  30  dni. 
 
Način prijave kandidatov:   kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti  
 
Posebne zahteve delodajalca:     
 
Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  IRENA KOVAC, 03 426 32 89, zaposlitev@container.si   
Kontakt delodajalca za BO:  IRENA KOVAC, 03 426 32 89, zaposlitev@container.si   
 
Posredovanje ZRSZ:   napoti ustrezne kandidate iz evidence Zavoda.   
 
Okvirna mesečna plača:                         
 
Urnik dela:    
 
 
Druga sporočila, opombe:     
 
Datum sprejema prve prijave:  19.6.2019  Datum prve objave :  21.6.2019   
Datum sprejema ponovne prijave:  30.8.2019  Datum ponovne objave v prostorih zavoda:  2.9.2019   
Rok za prijavo kandidatov:  2.10.2019  


