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Razmišljate o redni zaposlitvi?
Vas zanima delo v velikem poslovnem sistemu trgovinske dejavnosti?
Potem vas vabimo k sodelovanju!

K sodelovanju vabimo strokovnega sodelavca  (m/ž) za delo  

v službi varnosti in zdravja pri delu 
in varstva pred požarom
Lokacija dela bo v Ljubljani in na terenu po Sloveniji.

Katere delovne aktivnosti bodo za vas na prvem mestu?
• Sodelavce boste usposabljali za varno delo. Pri tem boste uporabljali različne pripomočke, 

med drugim tudi simulator za prikaz gašenja.
• Preučevali boste vzroke za poškodbe pri delu in predlagali ukrepe za varno delo.
• O ugotovitvah boste pripravljali poročila ter o izsledkih in predlogih poročali vodstvom družb.
• Pripravljali boste pisno, slikovno in video gradivo za usposabljanje zaposlenih s področja 

varnosti pri delu in požarnega varstva, pri čemer bodo dobrodošli predvsem vaši izvirni 
prispevki.

• S tega področja boste poleg izvajanja usposabljanj skrbeli tudi za preverjanje in utrjevanje 
podanega znanja pri zaposlenih.

• Spremljali boste zakonodajo in predpise s področja varnosti in zdravja pri delu ter 
požarnega varstva ter skladno z njimi izvajali dejavnosti.

• Izvajali boste kontrolne preglede varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom ter 
skrbeli za promocijo zdravega in varnega dela. 

• Sodelovali boste pri inšpekcijskih nadzorih na področju varnosti pri delu in varstva pred 
požarom.

Imate lastnosti, zaradi katerih vas v svojem kolektivu z veseljem pričakujemo?
Strokovno področje:
• Ste diplomant ali absolvent programa Tehniške varnosti?
• Strokovni izpit iz področja VZPD in strokovni izpit iz področja VPP  je potrebno opraviti v 

6-mesečnem poskusnem obdobju 
• Imate veljavno vozniško dovoljenje B kategorije
• Spretni ste pri delu z računalnikom (MS Office orodja)
• Znanje angleškega jezika je prednost

Osebno področje in interesi:
• Ste oseba, ki radi sodelujete v timu in na katero se sodelavci lahko zanesejo. Ste 

sistematični, učinkovito si znate organizirati svoje delo.
• Blizu vam je dinamično delo in radi se spoprijemate z novimi izzivi.
• Znate se vživeti v stališča različnih sogovornikov in jim predstaviti strokovne vsebine na 

jasen in razumljiv način.
• Ste razgledani, z veseljem se izobražujete in samoiniciativno spremljate novosti na svojem 

strokovnem področju. Svoje znanje povezujete tudi z drugimi vedami in področju dela.
• Uspešno znate prepoznati vidike delovnega okolja, ki bi jih lahko izboljšali, nadgradili ali 

optimizirali. Predlagate spremembe in jih uvajate v svoje delo.
• Ste odzivni, zanesljivi in sistematični. Projekte in naloge, ki se jih lotite, uspešno 

dokončate.
• Pri delu ste samostojni, hkrati pa z veseljem sodelujete z različnimi ljudmi.
• Ste pošteni, odgovorni in spoštljivi. Odlikujejo vas dobro razvite medosebne spretnosti, 

osebna komunikacija in komunikacija v pisni obliki vam ne predstavljata težave.

Kaj vam ponujamo mi?
• Imeli boste možnost prispevati svoje zamisli in aktivno sodelovati pri prenosu le-teh v prakso.
• Vaše kakovostno opravljeno delo bomo nagradili.
• Pridobili boste nove raznolike izkušnje.

Prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti na naslov: 
zaposlitev@mercator-ip.si ali prek navadne pošte na naslov:

Mercator IP, d.o.o.
Služba za kadre, organizacijo in razvoj – za razpis
Dunajska cesta 110
1000 Ljubljana 

Prijave pričakujemo do vključno 20.10.2018

Vaše prijave bomo obravnavali zaupno. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen 
čas s poskusno dobo 6 mesecev.


