
 
 
 
 
  
 
 
 

VAS ZANIMA NOV KARIERNI IZZIV? 
SI ŽELITE SPREMEMBE? 
 

K sodelovanju vabimo novega sodelavca (m/ž) za delo na delovnem mestu 

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC 
v službi Varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. 
 

Lokacija dela je Ptuj (opcija tudi Maribor ali Murska Sobota). 
 

Trajanje razpisa: do 30. 4. 2022 
 

Vaše delo bo zajemalo: 

• Usposabljanje sodelavcev za varno delo. Pri tem boste 

uporabljali različne pripomočke, med drugim tudi simulator za 

prikaz gašenja. 

• Preučevanje vzrokov za poškodbe pri delu in predlaganje 

ukrepov za varno delo. 

• Pripravo poročil o ugotovitvah in izsledkih ter poročanje 

vodstvom družb. 

• Pripravo pisnega, slikovnega in video gradiva za 

usposabljanje zaposlenih s področja varnosti pri delu in 

požarnega varstva 

• Spremljanje zakonodajnih predpisov s področja varnosti in 

zdravja pri delu ter požarnega varstva. 

• Izvajanje kontrolnih pregledov varnosti in zdravja pri delu 

ter varstva pred požarom ter skrb za promocijo zdravega in 

varnega dela. 

• Sodelovanje pri inšpekcijskih nadzorih na področju VZPD in VPP. 

 
 
 
 

Zaželjeno je da: 

•     imate opravljen strokovni izpit iz področja VZPD in/ali 

opravljen strokovni izpit iz področja VPP (v nasprotnem 

primeru je potrebno v določenem obdobju opraviti oba 

strokovna izpita, z možnostjo sofinanciranja), 

•     ste spretni pri delu z računalnikom (MS Ofice orodja), 

•     ste oseba, na katero se sodelavci lahko zanesejo. Ste 

sistematični, učinkovito si znate organizirati svoje delo in 

določiti prioritete, 

•     ste vestni in zanesljivi, 

•     ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge 

ljudi, 

•     ste pripravljeni za učenje in nova znanja v okviru delovnega 

mesta, 

•     vam osebna komunikacija in komunikacija v pisni obliki ne 

predstavljata težav. 

 

Kaj pa lahko vi pričakujete od nas? 

• zaposlitev za določen čas zaradi nadomeščanja odsotnosti 

starševskega dopusta, z možnostjo podaljšanja delovnega 

razmerja, 

• redno plačilo ter višji regres kot ga določa Kolektivna 
pogodba trgovine, 

 
• možnost koriščenja počitniških enot, 

• predpisan program uvajanja, 

• dinamično delo, 

• možnost osebnega in strokovnega razvoja. 

K prijavi vabimo kandidate, ki imate dokončano najmanj VI/2. raven izobrazbe s področja Tehniške varnosti in izpit B 
kategorije. 

Prijave z življenjepisom in 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, Dunajska cesta 110, 1000 Ljubljana. 

Pričakujemo jih do vključno 30. 4. 2022. Vaše prijave bomo obravnavali zaupno. 

Za potrebe zakonskega obveščanja vas vljudno prosimo, da v zaposlitveni vlogi navedete tudi elektronski naslov, na katerega se 

posreduje obvestilo o izbiri oz. morebitni neizbiri. 

 

DOBRA SLUŽBA. DOBRA DRUŽBA. 


