
skrb za nemoten in pravočasen potek procesa razreza in prebijanja pločevine po
delovnih nalogih,
izbiranje nastavitev strojev na podlagi navodil in dokumentacije,
branje in razumevanje tehnične dokumentacije in delavniških risb,
strojni vzdolžni in prečni razrez pločevine v skladu z navodili,
prebijanje pločevine v skladu z navodili,
izsekovanje pločevine v skladu z navodili,
ustrezno označevanje pločevine skladno s certificiranim CE postopkom,
odlaganje oz. začasno skladiščenje pločevine v skladu z navodili,
transport pločevinastih polizdelkov na naslednjo operacijo,
kontrola kvalitete materiala,
kontrola količine in kvalitete polizdelkov in izdelkov,
izobraževanje in uvajanje novih sodelavcev,
tekoče vzdrževanje strojev in naprav po planu vzdrževanja,
dnevno, tedensko in mesečno čiščenje po planu,
upoštevanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu.

KB skupina zaposluje skupaj več kot 80 ljudi ter ima poslovne enote v Sloveniji (Miklavžu na Dravskem polju in
Žalcu (IC Arnovski gozd) in Nemčiji. Pri svojem delu stremimo k odličnosti, zato cenimo znanje,
samoiniciativnost, strokovnost in kreativnost naših sodelavcev. Omogočamo jim optimalne delovne pogoje ter
priložnost za dodatno izobraževanje in razvoj.

Kovinarstvo Bučar je družinsko podjetje, ki se že več kot

50 let ukvarja s proizvodnjo in prodajo stavbno kleparskih in
krovskih izdelkov.

DELAVEC NA STROJU ZA LASERSKI RAZREZ IN PREBIJANJE  m/ž
Lokacija delovnega mesta: Miklavž na Dravskem polju

vozniški izpit B kategorije, 
srednješolska izobrazba,
znanje slovenskega jezika,
osnovno računalniško znanje,
ročne spretnosti,
sposobnost timskega dela,
prijaznost, komunikativnost in veselje do dela z ljudmi.

Kandidati/-ke, ki so v zgornjem opisu prepoznali pravo priložnost za svoj naslednji karierni izziv, vabimo, da nam
prijave z življenjepisom s fotografijo in pripisom prostega delovnega mesta DELAVEC NA STROJU ZA LASERSKI

RAZREZ IN PREBIJANJE, pošljejo na elektronski naslov zaposlitev@bucar.eu.

zanimivo delo v mladem, dinamičnem in visoko motiviranem kolektivu,
možnost stalnega izobraževanja,
osebni in karierni razvoj,
urejeno delovno okolje,
redno in stimulativno plačilo.

Naloge in odgovornosti:

Pričakujemo:

Ponujamo:

PLOČEVINA, NE PLEH!

http://bucar.eu/

