
                        
 
 
 

NAZIV DELOVNEGA MESTA NASTAVLJALEC STROJEV  

NASLOV OPRAVLJANJA DELA Velika vas pri Krškem, Slovenska vas (Obrežje) 

ORGANIZACIJSKA ENOTA Proizvodni sektor 

TARIFNI RAZRED IV. ali V.  

NADREJENO DELOVNO MESTO Vodja linije, vodja izmene 

PODREJENA DELOVNA MESTA proizvodni delavec 

PRIJAVA  blazka@narayan.si 

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA 

ZAHTEVANA STOPNJA 
IZOBRAZBE 

V. stopnja izobrazbe 

SMER IZOBRAZBE  elektro, strojna ali druga ustrezna smer 

ZAHTEVANE DELOVNE 
IZKUŠNJE 

zaželeno 1 leto delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu  

 
 
 
 
 
 
 
DODATNA ZNANJA 

Ob zaposlitvi: 
• delo z Multihead tehtnicami, Yamato, Ishida,… 

• delo s pakirnimi linijami Rovema, Bosch, Gopack,… 
• delo s polnilnimi linijami (Polžni dozator, Volumetrični 

dozator,..) 
• računalniški programi (Word, Excel, internet, e-pošta) 

(osnovni nivo - zaželjeno), 
• vozniški izpit B kategorije, 
• usposobljenost iz varstva pri delu in požarne varnosti.  

 
V času zaposlitve: 

• poznavanje vzdrževanja strojev, 
• poznavanje internih pravil, 
• poznavanje zahtev in standardov kakovosti družbe. 

OSEBNOSTNE LASTNOSTI 

• komunikacijske sposobnosti, 
• organizacijske sposobnosti, 

• natančnost, 
• varčnost. 

KRATEK OPIS DELA 

Zagotavljanje obratovanja strojev, strojne opreme in naprav ter njihovo vzdrževanje v skladu z 
usposobljenostjo delavca, delovnim nalogom, navodili delodajalca, zakonskimi predpisi in dobrimi praksami. 
(srednje zahtevna dela) 

DELOVNE NALOGE 

 skrb za nemoteno delovanje strojev, naprav in priprav, za katere je zadolžen oz. organizacijo dela v 
času, ko ni prisoten vodja linije v skladu z delovnim nalogom, 

 redno izvajanje vseh tekočih vzdrževalnih del na strojih in napravah, za katere je zadolžen, 
 poročanje o nepravilnostih delovanja strojev in naprav svojemu nadrejenemu, 
 redno sporočanje potreb po rezervnih delih vodji vzdrževanja, 
 nastavitev in samostojno upravljanje ene zahtevne linije in upravljanje druge zahtevne linije ter 

vzdrževanje, 
 skrb, da so vsi stroji in naprave po končanem delu izključeni (električne instalacije vzdržuje in 

popravlja lahko le električar), 
 skrb za preventivno vzdrževanje, 
 skrb za pripravo in orodja, za katere je zadolžen, 
 vodenje ustreznih evidenc, 
 skrb za čistočo polnilne linije glede zunanjega videza, kakor tudi poti s tekočinami, 
 dosledno upoštevanje navodil za varno delo s stroji in napravami, osebno varstvo, varstvo 

sodelavcev, požarno varnost in uporaba ustreznih predpisanih zaščitnih sredstev, 



 sodelovanje z drugimi službami v podjetju, 
 nadomeščanje v skladu z internimi pravili, 
 izvajanje lastnega strokovnega izpopolnjevanja, 
 izmenjava znanj in prenos znanj na sodelavce, 

 opravljanje drugih nalog v skladu z usposobljenostjo delavca in navodilih delodajalca. 
 

ODGOVORNOSTI 

o za pravočasno, kakovostno in strokovno izvajanje vseh nalog na svojem delovnem mestu, 
o za izvajanje nalog v skladu z ustreznimi predpisi, standardi kakovosti družbe in delovnim nalogom, 
o za izvajanje nalog v skladu z zahtevami in standardi za varnost in kakovost izdelkov, 
o za izvajanje predpisov o varstvu pri delu, požarne varnosti in varnega dela s kemikalijami ter živilskih 

standardov, 
o za izvajanje dela v skladu z delovnim nalogom, 
o za uporabo kakovostno ustreznih materialov, 
o za gospodarno ravnanje z opremo, delovnimi sredstvi, surovinami in energijo, 
o za delo po proizvodnem planu, 
o za ažurni pretok informacij in dokumentov. 

 

 
Nudimo 20% višjo plačo kot pri obstoječem delodajalcu. 


