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MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d. o. o. V 

Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, tel. (02) 320 77 00, e-naslov: infof)mb-vodovod.si, https:/www.mb-vodovod.si G lj 
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Datum: 22. 9. 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 d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, objavlja prosto 
delovno mesto: 

»MONTER VODOMEROV li« 

1. OPIS DELOVNEGA MESTA: 
- zamenjave vodomerov, 
- preveritev dostopnosti in brezhibnosti cestnega zaklopnika, 
- preveritev lokacije vodomera in dostopnosti, 
- pregled dovodne cevi in s tehničnim pravilnikom predpisanih plomb in delov pred 

vodomerom in za njim, 
- pregled in ugotavljanje tesnosti priključkov, 
- popravilo in predelave inštalacij pri vodomerih, 
- vodenje delovne dokumentacije (izpolnjevanje obrazcev), 
- zapiranje vode za posamezne zgradbe, 
- opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega. 

2. IZOBRAZBA: IV. stopnja. 

3. DODATNE ZAHTEVE: vozniško dovoljenje B kategorije. 

4. DELOVNE IZKUŠNJE: 1 leto. 
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 6 mesecev, s polnim 
delovnim časom, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 
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(2mb-vodovod.si, oziroma lahko prijavnico pošljejo tudi po pošti na 
naslov Mariborski vodovod d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor. 

Rok za prijavo je 30. 9. 2021. 

Prijave, prejete po roku za prijavo in prijave, iz katerih ne bo možno razbrati izpolnjevanja 
zahtevanih pogojev, ne bodo uvrščene v nadaljnji izbirni postopek. Neizbrani kandidati bodo o 
izboru pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. 

Datum objave: 22. 9. 2021 

Mariborski vodovod djo.o. 
Direktor 

Miran Jug, 
univ. dipl. inž. str 

Objavljeno: . MARIBORSKI voDtVov, - spletna stran delodajalca, JAVNO PODJETJE, d.o.o. 
- Zavod RS za zaposlovanje. Jadranska cesta 24, 2000 Maribor 

1 

di [EI / 
s Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, št. vložka 1/00102/00. 

Osnovni kapital 1.191.324 EUR. 
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