
 

 

  

 

 

 

Že več kot 140 let ustvarjamo barvito ugodje bivanja in narekujemo trende. Ponujamo Vam priložnost, 
da se pridružite mednarodno uveljavljenemu slovenskemu podjetju, ki ponuja široko paleto izdelkov in 
storitev s področja barvnih premazov in fasadnih sistemov. Številnim kupcem je JUB prva in edina 
prava izbira, zdaj pa Vam ponujamo priložnost, da naša prva izbira postanete tudi Vi.  

Vabimo Vas, da se nam pridružite na delovnem mestu: 

Vodja pakirne linije (m/ž) 

Kot del naše ekipe boste odgovorni za: 

• organizacijo in vodenje tehnološkega postopka pakiranja izdelkov na pakirni liniji po 
delovnih nalogah, 

• vsakodnevno kontrolo zalog surovin in embalaže,  
• nadzor delovanja pakirne linije, kontrolo točnosti doziranja, označevanja in embaliranja,  
• tekoče evidentiranje učinkov na industrijskih panelih in v proizvodni dokumentaciji, 
• preventivno vzdrževanje in kontrolo delovanja posameznih sestavnih delov v skladu s    

tehnično dokumentacijo,  
• odpravljanje manjših napak v okviru pridobljenih znanj in sodelovanje pri remontih in 

popravilih,  
• izvajanje dnevne kontrole, usklajevanje stanja ter polnjenje pigmentnih past v 

zalogovnikih, 
• vnašanje receptur in nastavitev naprave za niansiranje, 
• evidentiranje in oddajo neskladnih izdelkov v oddelek kakovosti, 
• vodenje in kontroliranje procesa niansiranja izdelkov na niansirnih napravah, 
• oddajo niansiranih  izdelkov v skladišče gotovih izdelkov, 
• skrb za čiščenje delovnih naprav in čistočo v okolici delovnega mesta po končani izmeni. 

Od kandidatov pri čakujemo: 

• izobrazbo IV. ali  V. stopnje kemijske, strojne, elektro ali druge tehnične smeri,      
• vsaj 2 leti delovnih izkušenj, 
• poznavanje delovanja sistemov za krmiljenje tehnoloških procesov, 
• poznavanje sistema računalniško vodenega skladišča in dela z industrijskimi paneli, 
• osnove računalništva, 
• telesno sposobnost. 
 

Delovno razmerje se sklepa za dolo čen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, s polnim 
delovnim časom in 3-mese čnim poskusnim delom.   

Prijave zbiramo do 6.5.2018  

Nudimo Vam  zanimivo delo v urejenem delovnem okolju v razvijajočem se mednarodnem 
podjetju. Vse kandidate, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in vidijo v ponujenem izziv, 
vabimo, da nam pošljejo ponudbe z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom in 
dokazili po pošti na naš naslov: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Lj ubljani, s 
pripisom "Za razpis – vodja pakirne linije" ali po e-pošti: zaposlitev@jub.si 


