
  
   
 

 

 

Mariborski vodovod, javno podjetje, d. o. o., javno objavlja naslednje prosto delovno mesto: 

 
»STROJNIK ČRPALNIH POSTAJ« (M/Ž) – 2 izvrševalca 
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z 2-mesečnim poskusnim delom. 
 
Si želite novih izzivov, dinamičnega dela, obogatiti svoje delovne izkušnje in pridobiti nova 
znanja, vam je pomembno dobro sodelovanje? Vam vodenje gradbenih skupin prinaša izziv? 

Če ste strokovni, zanesljivi, zmožni samostojnega izvajanja opravil in sposobni samostojnega 

odločanja, potem je priložnosti pravšnja za vas! 

Pridružite se timu v dinamičnem okolju lokalno prisotnega podjetja, ki zagotavlja 
strokovne storitve in na območju Maribora ter okolice skrbi za izvajanje lokalnih javnih 
služb in s tem kakovost življenja prebivalcev. Želimo si sodelavca, ki se bo z navdušenjem 
in s pripravljenostjo hitro vključil v našo sredino. 

Naloge:  

- nadzor in občasen preizkus pravilnosti delovanja črpališč in prečrpališč: avtomatike, 
telemetrije, hidro opreme in tehničnega varovanja, pravočasno ukrepanje v primeru 
okvar in takojšnje obveščanje; 

- kontrola rezervoarjev, prečrpavanje preko rezervoarja v primeru nečistoče vode, 
kontrola telemetrijskih naprav v rezervoarjih in tehničnega varovanja; 

- usklajevanje obratovanja prečrpalnic v primeru izpada elektrike ali v primeru 
nezadostnih količin vode v omrežju; 

- kontrola delovanja črpalk za dezinfekcijo, nastavitev doziranja, kontrola in 
evidentiranje količin rezid. klora v črpališču in omrežju; 

- manjša popravila na strojni in elektro  opremi; 
- vodenje knjige »primopredaja službe«; 

    -     kontrola ožjega zaščitnega pasu črpališča, prečrpališč in takojšnje obveščanje; 
    -   evidentiranje stanja na črpališčih in prečrpališčih, popis črpanih in prečrpanih količin, 
porabe električne energije, obratovalnih ur, izračun prečrpanih količin vode, sporočanje 
neskladij vodji SČV; 

- evidentiranje prevoženih km in stanja službenega vozila; 



  
   
 

 

 

- zamenjava talilnih vložkov in svetlobnih teles; 
- čiščenje strojne opreme in naprav; 
- opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega. 

 
Pričakujemo: 
 

- stopnja izobrazbe: V;            

-  poklic: tehnik, elektrikar, strojnik;                                  

-  smer: elektro, strojna; 

-  tarifni razred: V.  

V delovanje podjetja se boste najbolje vključili, če ste sposobni delati v dinamičnem okolju 
in se dobro znajdete tako pri individualnem kot timskem delu. Želimo si samostojnega, 
usposobljenega, natančnega in zanesljivega sodelavca, ki je fleksibilen v razmišljanju. 

Nudimo: 

• dinamično delo, polno izzivov;  
• urejene delovne razmere. 

                                                

Na objavljeno prosto delovno mesto se lahko prijavite do 25. 7. 2022. 

Za pravočasne se bodo štele prijave, prispele do navedenega dne ali najpozneje tega dne 
oddane na pošti, in sicer na naslov Mariborski vodovod, d. o. o., Jadranska cesta 24, 2000 
Maribor, ali preko elektronske pošte na naslov zaposlitev@jhmb.si. Upoštevane bodo 
ponudbe s priloženimi dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev in kratkim življenjepisom 
z opisom delovnih izkušenj. 
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