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  PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o. 

Partizanska cesta 78 

3320 Velenje 

Slovenija  

 

Datum:  13. 2. 2023 

 

 

Skupina Premogovnika Velenje razpisuje prosta delovna mesta  

KLJUČAVNIČAR, STROJNIK, STROJNI TEHNIK, MEHATRONIK, TEHNIK MEHATRONIKE 

 v jami in izven jame 

 

 

Dodatna znanja, ki jih nudimo:  

➢ uvajalni tečaji za novo zaposlene; 

➢ opravljanje pripravništva in zaključni izpit; 

➢ seminar o proti eksplozijski zaščiti; 

➢ seminar hidravlike in pnevmatike; 

➢ možnost dodatnega izobraževanja… 

 

Področje dela v JAMSKI ali ZUNANJI strojni službi: 

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

➢ pregledovanje in preizkušanje strojne opreme; 

➢ evidentiranje izvajanja del; 

➢ sodelovanje pri defektaži strojev in naprav; 

➢ sodelovanje pri izdelavi tehniško tehnoloških navodil in predpisov; 

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

➢ 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. 

 

 

Ponujamo vam delo v dinamičnem kolektivu ter možnost strokovnega in osebnega razvoja.  

 

 

Trajanje zaposlitve: z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za določen čas s polnim 

delovnim časom in možnostjo podaljšanja zaposlitve za nedoločen čas. 

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijave na e-naslov: 

kadrovska.premogovnik@rlv.si.  

 

Prijavljeni kandidati bodo o zaključku postopka obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku 

izbire kandidata. Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.  

 

 

Srečno! 


