Zavoda za šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj razpisuje prosto delovno mesto:
VZDRŽEVALEC ŠPORTNE INFRASTRUKTURE II
Opis dela in nalog :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

opravljanje vzdrževalnih del na objektu,
vzdrževanje in manjša popravila opreme in instalacij,
urejanje zunanjih površin in vseh prostorov,
evidenca servisiranja zunanjih izvajalcev,
evidenca opravljenega dela,
vzdrževanje strojnega parka,
samostojno delo z nevarnimi snovmi (kemikalije, goriva in druge snovi),
izvajanje ukrepov s področja varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti,
kontrola in nadzor energetike,
kontrola in nadzor hladilne tehnike lednih dvoran ali drsališč,
spremljanje strokovne literature in sodelovanje na usposabljanjih s svojega področja,
pripravljanje poročil o obratovanju in vzdrževanju športnega objekta,
izdelovanje poročil za posamezna časovna obdobja in v različne namene,
druga dela po nalogu vodje športnega objekta.

Zahtevani pogoji :
zahtevana izobrazba (stopnja, smer): V., tehnična ali ekonomska smer
delovne izkušnje: najmanj 1 leto delovnih izkušenj, za katera se zahteva srednja strokovna ali splošna izobrazba,

izkušnje pri vzdrževanju smučarskega skakalnega centra,
zahtevani drugi pogoji: opravljen vozniški izpit iz B kategorije, delo z osebnim računalnikom
potrebna znanja: specifična znanja s strokovnega področja vzdrževanja in poznavanje strokovnih standardov,
dobro pisno in pogovorno izražanje ter poznavanje enega od svetovnih jezikov
sposobnosti: zavedanja pomena preventivnega in kurativnega vzdrževanja,
občutek za red in urejenost delovnih prostorov, sposobnost timskega dela,
skrbnost, natančnost in doslednost pri izvajanju zastavljenih nalog.
odgovornost: za obseg in učinkovitost dela, za strokovnost in natančnost dela,
za kvaliteto, odnos do dela in inovativnost za izvajanje dela,
za varovanje poslovne tajnosti in varovanje ugleda zavoda.
poskusno delo: največ 3 mesece
delovni čas in kraj dela: je določen v pogodbi o zaposlitvi
zdravstvene zahteve: ustrezna zdravstvena sposobnost v skladu z oceno tveganj
napori pri delu: sposobnost za delo v prisilnem položaju, izpostavljenost nižjim temperaturam,
delo s snežnim topom – priprava umetnega snega, delo na višini, sposobnost dvigovanja bremen,
delo z nevarnimi snovmi.
posebni delovni pogoji: so opredeljeni z izjavo varnosti z oceno tveganja
Kandidati vložijo prijavo z življenjepisom in potrdilom o zahtevani izobrazbi v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti
ovojnici z označbo: '' Prijava na razpis – vzdrževalec športne infrastrukture II – Ne odpiraj! '', na naslov: Zavod za
šport Kranj, Partizanska 37, 4000 Kranj, in sicer v roku 10 dni po objavi na Zavodu RS za zaposlovanje, OS
Kranj, na spletni strani Zavoda za šport Kranj ( www.zsport-kranj.si ) in Mestne občine Kranj ( www.kranj.si ).

Informacije: Jana Janežič, tel.04 201 44 20, info@zsport-kranj.si
Branko Fartek, direktor

