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K sodelovanju vabimo sodelavca / sodelavko za samostojno delo na področju varstva okolja. 
Ustvarjajte nove uspešne zgodbe z nami in se nam pridružite kot 
 
 

STROKOVNI SODELAVEC ZA VARSTVO OKOLJA (m/ž)      
 

PODROČJE VAŠEGA DELA  
 

• izvajanje nalog skrbnika varstva okolja skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2)  

• spremljanje zakonodaje in stroke na področju okolja, organiziranje izvedb analiz in 
poročanje  

• sodelovanje pri uvajanju načel krožnega gospodarstva; 

• priprava pravil ravnanja z odpadki in ostalih ukrepov varstva okolja pri opravljanju 

dejavnosti; 

• izvajanje notranjega nadzora nas izpolnjevanjem zakonskih obveznosti s področja varstva 

okolja 

• uvajanje za okolje manj škodljivih postopkov, tehnologij in proizvodov skrb za evidence in 

dokumentacijo s področja dela 

• sodelovanje s strokovnimi inštitucijami izven družbe 

• priprava gradiv in predlogov za posamezne strokovne time s področja dela 

 

 

VAŠ PROFIL 
 
• zaključena izobrazba Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer kemijsko 

inženirstvo ali druge ustrezne smeri  

• 5 let delovnih izkušenj na področju varstva okolja 

• samoiniciativnost in proaktivnost 

• natančnost pri delu 

• znanja in projektnega vodenja 

• pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav 

• sposobnost timskega dela 

• odgovoren odnos do dela 
 
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami z: 

• presojevalci sistema ISO 14001 

• poznavanje postopkov za spremembo okoljevarstvenih dovoljenj IED2 

• izkušnje z opravljanjem nalog pooblaščenca za okolje 

• izkušnje z opravljanjem nalog svetovalca za kemikalije 
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NUDIMO VAM 
 

• zanimivo in dinamično delovno okolje z izzivi iz stroke 

• redno zaposlitev v podjetju z dolgoletno tradicijo 

• pogodbo za nedoločen čas s preizkusno dobo  

• gibljiv delovni čas 

• delo v prijetnem in urejenem delovnem okolju 

• redno stimulativno plačilo 

• možnost strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja 

• občasna možnost dela od doma 

• izbor in nagrajevanje naj sodelavcev kvartala in leta, nagrade za inovacije 

• toplo prehrano 

 
 
KRAJ DELA 
Črnomelj, Ivančna Gorica 
 
 

Prijave zainteresiranih kandidatov sprejemamo do 30.9.2022 na email 
naslov: nina.poglajen@livar.si 

 
Kontakt: 031 313 341 
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