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_____________________________________________________________ 

 

INTERNA OBJAVA  

_____________________________________________________________________________ 

 

Družba HTZ Velenje, I.P. d. o. o. 

objavlja interni razpis za zasedbo naslednjih prostih delovnih mest:  
 

 

KLJUČAVNIČAR v Strojni delavnici 
 

Od kandidata oz. kandidatke pričakujemo: 

✓ najmanj IV. stopnja izobrazbe strojne smeri, 

✓ izpit iz hidravlike in pnevmatike. 

Področje dela:  

✓ izvajanje montažnih, demontažnih in servisno-vzdrževalnih del strojne opreme in inštalacij; 

✓ pregledovanje in preizkušanje strojne opreme; 
✓ evidentiranje izvajanja del; 

✓ priprava materiala in opreme, manjša transportna dela; 
✓ upravljanje s pomožno opremo in napravami za izvajanje del; 

✓ upravljanje odvozne in druge mehanizacije; 

✓ pomoč pri izvajanju enostavnih rudarskih del ob servisno-vzdrževalnih posegih; 
✓ izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so 

sestavni del delovnega procesa ter internimi akti. 

 

ELEKTRIKAR REMONTA v Elektro delavnici 
 

Od kandidata oz. kandidatke pričakujemo: 

 

✓ najmanj IV. stopnja izobrazbe elektro smeri, 

✓ izpit ex zaščite. 

Področje dela:  

✓ izvajanje montažnih, demontažnih in servisno-vzdrževalnih del; 

✓ pregledovanje in preizkušanje elektro opreme; 

✓ upravljanje s pomožno opremo in napravami za izvajanje del (npr. dvigala); 

✓ zagotavljanje reda in urejenosti na delovnih mestih; 

✓ izdelovanje, vodenje, vzdrževanje in arhiviranje potrebnih evidenc, zapisov, poročil ter dokumentov 

delovnega področja; 

✓ izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so 

sestavni del delovnega procesa ter internimi akti. 

 



 
 

 

GRAFIK v Studiu HTZ 
 

Od kandidata oz. kandidatke pričakujemo: 

✓ IV. stopnjo izobrazbe grafične ali druge tehnične smeri. 

Področje dela:  

 

✓ pripravljalna dela za tiskanje in plotanje; 

✓ tiskanje grafičnih izdelkov; 

✓ ostala pripravljalna dela na programu grafične dejavnosti - plastificiranje, kaširanje, tisk na tekstil, 

okvirjanje in montaža; 

✓ grafično opremljanje panojev in vozil; 

✓ enostavno grafično oblikovanje; 

✓ spremljanje razvoja stroke ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju; 

✓ zagotavljanje reda in urejenosti delovnega okolja; 

✓ izdelovanje, vodenje, vzdrževanje in arhiviranje potrebnih evidenc, zapisov, poročil ter dokumentov 

delovnega področja; 

✓ izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega ter internimi akti, ki so v skladu s strokovno 

usposobljenostjo, zdravstvenimi omejitvami in so sestavni del delovnega procesa. 

 

Želena dodatna znanja in kompetence:  

✓ poznavanje programov InDesign in CorelDRAW; 

✓ pripravljenost na delo v timu; 

✓ skrbnost in natančnost. 

 

 

V kolikor ste zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje in vas zanima premestitev na katero 
izmed razpisanih prostih delovnih mest, vas vabimo, da oddate prošnjo na e-naslov 
kadrovska.premogovnik@rlv.si, najkasneje do torka, 14. 9. 2021. 

 

Vloge bodo obravnavane individualno. Izbrani kandidati bodo po opravljenem razgovoru napoteni 
na zdravniški pregled. Izbrani kandidati se bodo premeščali v skladu s kadrovskim načrtom enot.  

   

Razpis ni zavezujoč. 

 

SREČNO! 

mailto:kadrovska.premogovnik@rlv.si

