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INŽENIR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
Razpoložljivo delovno mesto:

ODLIČNOST JE VODILO, 
KI NAS UVELJAVLJA V SVETU.

K sodelovanju vabimo sodelavca ali sodelavko, ki:

• želi v proizvodnem podjetju preučevati varnost delovnega okolja, tehnoloških postopkov in delovnih razmer,
• želi oblikovati varnostne ukrepe ter nadzorovati in spremljati njihovo izvajanje,
• ceni kulturo kakovosti in ciljno naravnano kulturo podjetja,
• je natančen, samoiniciativen, urejen in zanesljiv.

Ključne naloge in odgovornosti:

• celovito izvajanje strokovnih nalog s področja varnosti in zdravja pri delu, varovanja okolja in varstva pred požarom, 
skladno z veljavno zakonodajo,

• vodenje sistemov OHSAS 18001 in ISO 14001,
• izdelovanje in ažuriranje ocene tveganja,
• izdelovanje HSE planov za gradbišča, kjer se vgrajuje oprema, ki jo proizvaja podjetje,
• nadziranje izvajanja ukrepov za varno delo in požarno varnost,
• analiza vzrokov poškodb pri delu in priprava varnostnih ukrepov,
• izobraževanje zaposlenih.

Od kandidatov pričakujemo:

• izobrazba: dipl. varnostni inž. ali druga izobrazba naravoslovno tehnične smeri,
• vsaj 5 let izkušenj, od tega vsaj 2 leti v proizvodnem podjetju na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom,
• strokovni izpit iz področja VZD (splošni in posebni del),
• strokovni izpit iz področja VPP,
• visoko raven znanja angleškega jezika.

Zaželeno je, da ima kandidat izkušnje kot interni presojevalec omenjenih sistemov kakovosti, da je usposobljen za 
nudenje prve pomoči, da pozna programe MS Office in ima opravljen andragoški izpit.

Dodatno prednost kandidata predstavljajo organizacijske sposobnosti, komunikativnost, sposobnost za timsko delo in 
za delo na višini. 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev, s poskusno dobo 3 mesecev. Kasneje je možna zaposlitev 
za nedoločen čas.

Prijave zbiramo do 22.2.2019 na elektronskem naslovu kadri@litostrojpower.eu  

Datum objave: 14.02.2019

Upravljavec osebnih podatkov je Litostroj Power d.o.o., Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske 
in industrijske opreme, d.o.o.. Vaše osebne podatke nam posredujete prostovoljno, potrebujemo pa jih za namen post-
opka zaposlovanja. Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, ter 
omejitev njihove obdelave in prenos podatkov. Kadarkoli imate pravico umakniti dano soglasje. V kolikor želite uresničiti 
svoje zgoraj naštete pravice ali imate kakršna koli vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov, nas prosimo kontaktira-
jte na e-mail naslov: kadri@litostrojpower.eu

Smo podjetje, ki uspešno nadaljuje slovensko tradicijo razvoja in izdelave vodnih turbin ter hidromehanske opreme. Pod 
okriljem svetovno uveljavljene lastne blagovne znamke LITOSTROJ POWER ponujamo celovite rešitve za hidroenerget-
sko opremo od zasnove do izvedbe na ključ. Naše vodne turbine, industrijska in preoblikovalna oprema ter črpalke se 
nahajajo v več kot 60 državah. 

Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o.


