
NUDIMO 
SODELOVANJE

Kadrovska potreba je za določen čas treh mesecev z možnostjo
podaljšanja pogodbe o zaposlitvi.

OPIS DEL IN NALOG:
• izvajanje nalog obdelave kovin,
• pripravljanje orodij za obdelavo,
• upravljanje dvigala in ročnih transportnih sredstev,
• izvajanje avtokontrole,
• izvajanje del celovitega preventivnega vzdrževanja,
• čiščenje in urejanje delovnega okolja in sredstev,
•  izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s
  strokovno usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa 
   ter internimi akti.

NUDIMO:
• stimulativno in redno plačilo,
• številne ugodnosti za zaposlene.

ZAHTEVANI POGOJI ZA SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI:  
•  poklicna (IV. stopnja) šola – strojna smer,
• sposobnost opravljanja dela v hrupu,
• sposobnost opravljanja nočnega dela.

OBDELOVALEC KOVIN II
(M/Ž)

Nudimo sodelovanje v mednarodno ugledni družbi na 
področju obdelave kovin. Vabimo k sodelovanju z največjim 
svetovnim proizvajalcem odkovkov za krmilne mehanizme 
osebnih vozil. Unior se uvršča med tri največje kovačnice v 
Evropi in med tri največje proizvajalce ojnic za osebna vozila 
ter spada med štiri največje slovenske proizvajalce. Uniorjeve 
zaveze so zdravje, varnost zaposlenih in urejeno delovno 
okolje. 

Na osnovi nastale potrebe po zaposlitvi v programu 
ODKOVKI, v obratu OOK Slovenske konjice, objavljamo 
več prostih delovnih mest za:

INFO:  www.unior.si
Kandidati morajo pisne vloge v predvidenem roku poslati po pošti 
na naslov: Unior d.d., Kovaška cesta 10, Kadrovska služba, 3214 Zreče 
ali preko elektronske pošte: zaposlovanje@unior.com

STO LET IZKUŠENJ ZA NOVO TISOČLETJE

NUDIMO 
SODELOVANJE

Kadrovska potreba je za določen čas treh mesecev z možnostjo
podaljšanja pogodbe o zaposlitvi oz. zaposlitve za nedoločen čas.

OPIS DEL IN NALOG:
• izvajanje nalog obdelave kovin,
• pripravljanje orodij za obdelavo,
• upravljanje dvigala in ročnih transportnih sredstev,
• izvajanje avtokontrole ter CPV.

NUDIMO:
• stimulativno in redno plačilo,
• številne ugodnosti za zaposlene.

ZAHTEVANI POGOJI ZA SKLENITEV POGODBE O ZAPOSLITVI:  
•  poklicna (IV. stopnja) šola – strojna smer,
• zaželene delovne izkušnje z delom na CNC strojih,
•  zaželeno znanje računalništva – MS Office,
•  triizmensko delo,
• sposobnost opravljanja dela v hrupu,
• zaželen izpit za viličarja.

Rok za prijaRok za prijavvo je 25. 5. 2021

OBDELOVALEC KOVIN I
OBDELOVALEC KOVIN II
(M/Ž)

Nudimo sodelovanje v mednarodno ugledni družbi na 
področju obdelave kovin. Vabimo k sodelovanju z največjim 
svetovnim proizvajalcem odkovkov za krmilne mehanizme 
osebnih vozil. Unior se uvršča med tri največje kovačnice v 
Evropi in med tri največje proizvajalce ojnic za osebna vozila 
ter spada med štiri največje slovenske proizvajalce. Uniorjeve 
zaveze so zdravje, varnost zaposlenih in urejeno delovno 
okolje. 

Na osnovi nastale začasne potrebe po zaposlitvi v
programu ODKOVKI, v obratu ORODJARNA, objavljamo
več prostih delovnih mest za:

INFO:  www.unior.si
Kandidati morajo pisne vloge v predvidenem roku poslati po pošti 
na naslov: Unior d.d., Kovaška cesta 10, Kadrovska služba, 3214 Zreče 
ali preko elektronske pošte: zaposlovanje@unior.com

STO LET IZKUŠENJ ZA NOVO TISOČLETJE


