
 

Datum: 22. 4. 2021 
 

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – 
popr. in 47/15 - ZZSDT, 33/16 - PZ-F in 52/16 in 15/17 – Odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 
in 203/20 – ZIUPOPDVE)), Mariborski vodovod javno podjetje d.d., Jadranska cesta 24, 
2000 Maribor objavlja prosto delovno mesto:  
 
 

»UPRAVLJAVEC AVTOMOBILOV IN GRADBENE MEHANIZACIJE II«  
 
 
1. ŠTEVILO DELAVCEV 
Na delovno mesto želimo zaposliti 1 delavca. 
 
 
2. OPIS DELOVNEGA MESTA:   
- popravilo posameznih delov avtomobilov in gradbene mehanizacije,  
- vzdrževanje avtomobilov in gradbene mehanizacije,  
- delo z rovokopačem in drugo gradbeno mehanizacijo,  
- menjava olja, kontrola vode, menjava gum, pranje vozil in gradbene mehanizacije,  
- čiščenje avtomehanične delavnice in garažnih boksov,  
- opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega. 
 
 
3. IZOBRAZBA: 
Stopnja: III  - nižja poklicna in podobna izobrazba ali IV – srednja poklicna in podobna 
izobrazba.      
                                                                                                
 
4. DELOVNE IZKUŠNJE:  
3 mesece. 
 
 
5. POSEBNE ZAHTEVE: 
- vozniško dovoljenje B kategorije, 
- izpit za upravljanje z gradbeno mehanizacijo. 
 
 
6. TRAJANJE ZAPOSLITVE: 
Z izbranim kandidatom bo, zaradi povečanega obsega dela, sklenjeno delovno razmerje 
za določen čas 6 mesecev s poskusnim delom 1 meseca. 
 

Kandidati so dolžni prijavi priložiti podatke iz katerih so razvidne predvsem 
delovne izkušnje, strokovna znanja in kompetence. Kandidati vložijo prijavo v 
elektronski obliki in jo pošljejo na e-naslov: info@mb-vodovod.si, oziroma lahko 
prijavnico pošljejo tudi po pošti na naslov Mariborski vodovod javno podjetje d.d., 
Jadranska cesta 24, 2000 Maribor. 

Rok za prijavo je 30.04.2021. Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih 

ne bo možno razbrati izpolnjevanja zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji 
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izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v osmih dneh po 

zaključenem postopku izbire.   

 
Datum objave: 22. 4. 2021 
 

                                                                   Mariborski vodovod javno podjetje d.d. 
                                                                     Direktor 

                                                                     Miran Jug 
 
Objavljeno: 
 
- spletna stran delodajalca 
- Zavod za zaposlovanje 


