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 Vzdrževalec – član uigranega tima (m/ž) 
Prehrambena industrija, Osrednjeslovenska regija 
 

Od nekdaj vse radi popravite in za vas skoraj ni stroja, ki ima elektro, elektronske ali strojne komponente, ki ga ne 
bi mogli spraviti v tek? Potem ste pravi za področje vzdrževanja. Ponujamo vam delovno mesto vzdrževalca v 
prijetnem in čistem delovnem okolju z urejenim urnikom. Pridružite se manjši ekipi vzdrževalcev, ki obvlada svoje 
delo in je pripravljena deliti svoje znanje, vodi pa jo izkušen strokovnjak s posluhom za osebne potrebe zaposlenih. 
Od nastanka podjetja pred desetletji se je število zaposlenih precej povečalo, kljub temu pa ni nihče od njih ostal 
spregledan, saj s sodelavci ohranjajo pristne in prijateljske odnose. Redna zaposlitev za nedoločen čas, plača je 
korektna. 
 
Elektro krmiljenje, elektro omarica, inverterski pogon, nastavitve frekvenčnih pretvornikov, menjava ležajev, trakov, 
filtrov, vlečnih verig, HVAC naprave, vozički na kolesih, 7 viličarjev… skratka procesna in podporna tehnika, to vas 
čaka. In to v okolju, kjer ni vse standardizirano, je pa pod strogimi standardi kakovosti in HACCP režimom. Seveda 
težave niso včasih rešene do konca delovnega dne, a pri našem naročniku greš vseeno domov, ker delo prevzamejo 
usposobljeni kolegi. Organizacija dela temelji na dogovoru in poštenosti. Izmensko delo je, a v sistemu 4 tedni 
dopoldan/1 teden popoldan/1 teden ponoči. Če si mlad in misliš, da bi se rad še dosti naučil, ti bo mentor vedno ob 
strani. Če si izkušen, bodo znanje sprejeli z odprtimi rokami.  
 
Ključne naloge: 

• pregledovanje stanja strojne opreme, naprav in instalacij v proizvodnji; 

• priprava predloga plana in izvajanje preventivnega vzdrževanja; 

• odpravljanje okvar tehnološke opreme na podlagi planov dela in potreb;  

• montiranje nove opreme in izvajanje rekonstrukcije na obstoječi opremi;  

• sodelovanje pri gradbenih, prenovitvenih in vzdrževalnih delih na objektu. 

 
Vabljeni, da nas za več informacij na kratko pokličite po telefonu na številko 041 329 203, da ugotovite ali je 
stvar za vas lahko smiselna. Kot kadrovsko svetovalno podjetje vam bomo znali svetovati. Lahko nam pošljete tudi 
mail oz. prijavo na pisarna@trescon.si. Morda je čas, da tudi vi izkoristite priložnost. Zagotavljamo zaupnost! 
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