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ZADEVA: Povpraševanje po zaposlitvi dijakov zaključnih letnikov

Spoštovani dijaki zaključnih letnikov!
Naj bo čas počitnic aktiven, saj lahko poleg zaslužka pridobite neprecenljive delovne izkušnje ter
priložnost, da se izkažete in pridobljeno znanje pokažete. V podjetju Kovinar, d.o.o., Jesenice,
katerega proizvodna dejavnost je proizvodnja armaturnih mrež, na delovno mesto pomočnik v
proizvodnji in logistiki, za določen čas (3 mesece) zaposlimo tudi pridne dijake zaključnih letnikov
SŠJ, smeri strojni tehnik, mehatronik operater, pomočnik v tehnoloških procesih.
Svojo prošnjo za zaposlitev lahko pošljete po pošti na zgoraj navedeni naslov,
- na e-naslov: jelena.ramus@pittini.it,
- za dodatne informacije, pa nas lahko kontaktirate tudi na telefonsko številko: 04 5809 673
Za boljšo predstavo o delovnem mestu vam predstavljamo opis del in nalog pomočnika v
proizvodnji in logistiki:














priprava žice za vezanje proizvodov,
vezanje proizvodov v pakete,
zapenjanje in odpenjanje tovora,
pomoč pri transportu surovine, polproizvodov in končnih proizvodov,
pomoč pri nastavljanju in menjavi programa proizvodnih linij za izdelavo polproizvodov in za
izdelavo končnih proizvodov,
pomoč pri doziranju oz nakladanju vložka na proizvodne linije za izdelavo polproizvodov, kot tudi
na proizvodnih linijah za izdelavo končnih proizvodov,
pomoč operaterjem pri upravljanju s proizvodnimi linijami,
pomoč operaterju za nastavljanje proizvodnih linij in čiščenje orodij,
pomoč operaterjem in vzdrževalcem pri remontih in ostalih vzdrževalnih delih,
pomoč operaterjem pri čiščenju proizvodnih linij, okolice ter skladišč,
redno (dnevno) čiščenje proizvodnih hal, okolice proizvodnih linij, skladišč,
pomoč pri varjenju vložka,
pomoč pri praznjenju korita proizvodne linije in izvajanje transporta polproizvodov iz proizvodne
linije DSC na voziček oz konzole za transport upoštevajoč pravilno označevanje in vezanje
izdelanih proizvodov oz. polproizvodov,





transport končnih proizvodov iz proizvodne hale in manipulacija,
skrb za varno delo ter uporaba predpisanih zaščitnih sredstev,
opravljanje drugih del in nalog v okviru strokovne usposobljenosti in po nalogu nadrejenega.

S prijaznimi pozdravi
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