
PROSTO DELOVNO MESTO 

VZDRŽEVALEC (m/ž) 

 

K sodelovanju  vabimo zelo strokovno, motivirano in prilagodljivo osebo, ki je pripravljena in 

sposobna sprejemati nove izzive 

Opis delovnega mesta : 

- Izvaja naloge s področja vzdrževanja strojev in naprav 

- Skrbnik procesa vzdrževanja po sistemu kakovosti ISO 

- Izvaja nastavitve in menjave strojnih delov  

- Sodeluje pri planiranih in ne-planiranih posegih ter odpravi napak na opremi in sistemih 

- Sodeluje pri zagonih in kvalifikacijah nove in obstoječe opreme in sistemov 

- Izvaja čiščenje strojev in strojnih delov v povezavi s preventivnim vzdrževanjem 

- Skrbi za manjše vzdrževanje in popravila na proizvodnih objektih 

- Izpolnjuje vzdrževalno dokumentacijo 

- Podaja predloge tehničnih in drugih izboljšav 

- Izvaja vzdrževalne postopke v skladu s predpisi 

- Druge naloge po navodilu nadrejenega in naloge na podlagi posebnega imenovanja 

- Ostale naloge določene z letnim pogovorom o ciljih in s kazalniki uspešnosti 

- Izvaja in upošteva vsa navodila in zahteve za zagotavljanje varnega dela, varovanja 

okolja in premoženja 

Od kandidata pričakujemo: 

- Najmanj srednješolska izobrazba smer: tehnik mehatronike ali elektrotehnik 

- Poznavanje oz. branje načrtov stroja ali naprav (elektro ter pnevmatske in hidravlične 

krmilne sheme) 

- Poznavaje tehnologije vzdrževanja 

- Aktivno znanje nemškega ali angleškega jezika 

- Dobro računalniško znanje 

- Sposobnost delovanja pod pritiskom 

- Izkušnje na področju vzdrževanja procesa 

 

Osebnostne lastnosti, ki so še posebej pomembne: 

- Natančnost, odgovornost in motiviranost za opravljanje tega dela 

- Sposobnost dela v timu 

- Prednost imajo inovativni kandidati s sposobnostjo proaktivnega razmišljanja 

- Želja po izobraževanju in nadgradnji znanja 

 

 

Nudimo: 



- Delo za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas 

- Izmensko delo v dveh izmenah 

- Redna mesečna plačila 

- Dodatna izobraževanja in usposabljanja 

- Z delom lahko pričnete takoj 

 

Za prijavo so potrebni naslednji dokumenti in dokazila: 

- Življenjepis 

- Spričevala 

- Opis dosedanjih zaposlitev in odgovornosti 

- Reference prejšnjih zaposlitev 

- Potrdila o znanju jezika 

 

Svoje ponudbe z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi na sedež podjetja: 

B N M avtomobilska industrija d.o.o., Cesta K Tamu 37, 2000 Maribor, 

ali po e-pošti: info@bnm.si 


