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ŽELITE SODELOVATI IN PRIDOBIVATI ZNANJE V 
USPEŠNEM PODJETJU? 

 

 

Smo rastoče in uspešno podjetje z 71-letno zgodovino. Odlično priložnost za karierno 
in osebno rast nudimo novemu sodelavcu "Varnostni inženir" (m/ž), ki bi se pridružil 
naši dinamični in zagnani ekipi na  sedežu podjetja Surovina d.o.o., Ul. Vita Kraigherja 
5, 2000 Maribor. 
 
Iščemo sodelavko/ca z naslednjimi znanji in sposobnostmi: 
Delovne naloge varnostnega inženirja: 

• opravljanje strokovnih nalog iz varstva in zdravja pri delu, požarnega varstva 

ter fizičnega in tehničnega varovanja, 

• sodelovanje s podizvajalci na tem področju, 

• izpolnjevanje prijav nezgod pri delu in skrb v zvezi s tem za prijave inšpektorju 

za delo, 

• dobro poznavanje zakonodaje s predmetnega področja, 

• zbiranje podatkov s predmetnega področja, pripravljanje poročil in analiz, 

• vodenje in sodelovanje v projektih;  

• opravlja dela po nalogu nadrejenega, za katera je strokovno usposobljen, 

poučen in preverjen za varno delo ter je za vsako delovno opravilo tudi 

zdravstveno sposoben. 

Zahtevana dodatna znanja: 

• dobro  znanje računalništva pri urejanju besedil, delu s preglednicami in delu z 

bazami podatkov ter poznavanje osnov Acad-a, 

• strokovni izpit iz varstva pri delu in požarnega varstva, 

• usposobljenost za gašenje začetnih požarov in evakuacijo, 

• vozniški izpit B kategorije. 

Zaželena dodatna znanja: 

• izpit iz področja koordinatorja na gradbiščih, 

• poznavanje ISO 450001 ali 90001, 

• vsaj 5 let opravljanja del in nalog varnostnega inženirja. 
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Nudimo: 

• delo v dinamičnem okolju, 

• priložnost za osebni razvoj. 

 
Pričakovane osebnostne lastnosti: 

• telesna sposobnost, 

• natančnost in zanesljivost, 

• komunikativnost, 

• čut za odgovornost. 

Prijave z življenjepisom in opisom izkušenj sprejemamo do 10.08.2022 izključno na 

elektronski naslov: metka.meglic@surovina.com - v zadevi sporočila obvezno napišite »varnostni 

inženir«. 
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