Štore Steel d.o.o. smo stabilno razvojno usmerjeno podjetje, ki svojim zaposlenim nudi pozitivno delovno okolje in
različne možnosti napredovanja.
Proizvajamo specialna jekla za avtomobilsko industrijo, ponašamo se s kvaliteto, strokovnostjo in razvojno
naravnanostjo. Smo zanesljiv partner, kar nam zagotavlja posebno mesto na zahtevnem trgu vrhunskih jekel. Nenehno
investiramo in posodabljamo tehnološke postopke ter povečujemo avtomatizacijo proizvodnje.
Delujemo družbeno odgovorno, skrbimo za spoštljiv odnos do vseh zaposlenih, vzpodbujamo etično in pošteno
ravnanje in imamo visok ugled v lokalni skupnosti.

RAZPIS NA PROSTA DELOVNA MESTA

ELEKTROMEHANIK V VZDRŽEVANJU
OPIS DEL IN NALOG:




izvaja elektro-vzdrževalna dela v skladu s tehnično dokumentacijo
odpravlja napake na pogonih procesa proizvodnje
opravlja preventivna vzdrževanja in periodične preglede

STROJNI MEHANIK V VZDRŽEVANJU
OPIS DEL IN NALOG:







izvršuje naloge vzdrževanja po navodilih nadrejenih ali v skladu s tehnično dokumentacijo
glede na naravo okvare izbira ustrezna sredstva za delo oz. orodja
seznani se z okvaro in ocenjuje prioriteto delovnih nalog
odpravlja napake na opremi in strojih v čim krajšem času
vpisuje podatke o izvedenih del. aktiv. v elektronsko knjigo (raport) ali ustno poroča nadrejenim,
pripravlja rezervne dele...

ZNANJA IN PRIČAKOVANJA:






IV. stopnja izobrazbe ali V. stopnja izobrazbe, smeri močnostna elektrotehnika ali avtomatika (za
elektromehanika) in vse smeri strojne izobrazbe (za strojnega mehanika)
dokončana izobrazba ni nujen predpogoj, je pa zaželena
sposobnost dela v skupini
pripravljenost na nadaljnje izobraževanje

NUDIMO:
Zaposlitev za določen čas 6 mesecev s poskusnim delom in z možnostjo zaposlitve za nedoločen
čas. Spodbudno delovno okolje v urejenem podjetju ter možnost strokovnega izpopolnjevanja in
napredovanja.
Vloge za zaposlitev lahko osebno oddate v Kadrovski službi podjetja, pošljete v Kadrovsko službo podjetja
marija.lukez@store-steel.si
ali izpolnite obrazec na spletni strani:
http://www.store-steel.si/Vsebina/Podjetje/po_vloga_za_zaposlitev.aspx
ali pošljete po pošti na naslov:
ŠTORE STEEL d.o.o.
Kadrovsko splošni sektor
ŽELEZARSKA CESTA 3, 3220 Štore
Dodatne informacije: 03 780 51 12; 03 780 51 14
Rok za prijavo je 18.12.2022.
https://www.facebook.com/storesteeldoo

