
 

OBVESTILO O OBJAVI PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Direktor družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o., Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica objavlja prosto delovno 
mesto 

ELEKTROMEHANIK  (Ž/M) 

 
VAŠE NALOGE: 

- opravljanje vseh del  s področja elektro vzdrževanja, 
- vzdrževanje elektromotorjev in inštalacij, 
- vzdrževanje krmilnih in regulacijskih naprav, 
- vodenje evidence o porabi energije, 
- vzdrževanje kompenzacijske, kompresorske in hladilne postaje, 
- pomoč ostalim delavcem vzdrževanja pri popravilih,  
- ogledi zaradi preverjanja stanj in drobna dela v oz. za počitniške kapacitete,  
- v skladu s potrebami delovnega procesa opravljanje vzdrževalnih del tudi izven delovnega časa,  
- stalna pripravljenost  na domu 

 

ODGOVORNOSTI IN POOBLASTILA: 

- za kakovostno, pravilno, pravočasno in varno vzdrževanje elektro strojev, naprav in krmilno 
merilnih instrumentov, 

- za obvladanje kakovosti na svojem področju dela, 
- za čistost in urejenost delovnega okolja … 

 
NAŠA PRIČAKOVANJA: 

- 5. stopnja: srednja tehnična izobrazba  elektro tehnične smeri-poklic elektrotehnik 
- funkcionalna usposabljanja, 
- obvladanje računalniških programov,  potrebnih za optimalno  delo, 
- kontinuirana usposabljanja za svoje delo,  
- natančnost in zanesljivost, 
- usposabljanja za druga dela oz. delovna mesta v procesih proizvodnje,  za katera elektro mehanika 

določi neposredni vodja, 
- znanje tujega jezika, 
-     v zakonskih rokih opravljeno obvezno usposabljanje in preizkusi znanj, ki jih zakonodaja za to 
      delovno mesto predpisuje, 
- zdravstvena sposobnost za delo, 
- delo v dveh izmenah, 
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj s področja elektrotehnike. 

 
Zainteresirane kandidate vabimo, da  svoje ponudbe z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj 
ter priloženimi kopijami dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku 15 delovnih dni od dneva objave na 
oglasni deski družbe TOVARNA OLJA GEA d.o.o. (to je do 21.09.2022) na naslov: Tovarna olja GEA d.o.o., Trg 
svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica ali na e-mail naslov: info@gea.si. Z izbranim kandidatom bo družba 
sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas 6 mesecev z 3 mesečnim poskusnim delom. 
Ostale informacije so na razpolago na Zavodu za zaposlovanje. 
 
     
Slovenska Bistrica, 06.09.2022 

Direktor družbe 

mailto:info@gea.si
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