V podjetju Gabrijel Aluminium d.o.o iz Grosuplja smo globalno usmerjeno podjetje z uspešno tradicijo
že od leta 1964. Več kot 50-letna tradicija podjetja s stalno rastjo, ki vključuje preko 1500 zadovoljnih
naročnikov, nam daje motivacijo in zagon za nadaljnji razvoj podjetja Gabrijel Aluminium d.o.o..
Zavedamo se, da uspešno poslovanje v dinamičnem in vedno bolj konkurenčnem mednarodnem okolju
lahko zagotavljajo le strokovni, motivirani in prilagodljivi zaposleni. Poslovno kulturo gradimo na
medsebojnem zaupanju in timskem delu. Znanje, izkušnje in samoiniciativnost zaposlenih so naša moč
in konkurenčna prednost.
V svoje vrste vabimo sposobne in odgovorne ljudi s tehničnimi znanji in izkušnjami ter z željo po
dodatnem izpopolnjevanju.
Skupaj z nami boste lahko v rastočem in spodbudnem delovnem okolju izkazali svoje potenciale in
podjetnost ter se ob uresničevanju skupnih ciljev strokovno in osebno razvijali.

Zaradi poslovne rasti v svoj kolektiv vabimo nove sodelavce za delo v proizvodnji:

»POSLUŽEVALEC STROJEV m/ž«
Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta:
- ustrezna kvaliteta in količina obdelanih kosov.
Opis del in nalog, odgovornosti in področij dela:
- posluževanje strojev in naprav
- dosledno preverjanje kakovosti svojega dela in ukrepanje ob odstopanjih
- vizualna kontrola in numerična meritev polizdelkov in izdelkov skladno z navodili
- skrb za red in čistočo delovnega mesta in opreme
- skrb za pravilno ravnanje z odpadki in nevarnimi snovmi
- pravilno in dosledno poročanje opravljenega dela v informacijski sistem
- druga dela po navodilu nadrejenega.
Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s
številnimi bonitetami.
Izpostavljamo najpomembnejše:
▪ možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju,
▪ redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh
dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje,
▪ 13-to plačo ob koncu leta,
▪ povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih,
▪ povračilo stroška malice v znesku po Uredbi,
▪ zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v treh izmenah,
▪ zaposlitev za določen čas z uvajalno dobo ter ciljem čimprejšnjega podaljšanja v nedoločen
čas,
▪ dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in
osvežitvijo,

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

dobre in sproščene delovne odnose,
interni prenos kompetenc,
visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih
procesov,
urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori,
obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,
druge bonitete,
spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja …

Pričakujemo
Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: II., III., IV. (ali višja) stopnja izobrazbe
Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve:
- natančnost pri delu
- komunikacijske veščine
- ročne spretnosti
- urejenost, natančnost, samostojnost pri delu in pripravljenost na timsko delo
- zaželene delovne izkušnje v proizvodnem okolju.

Vabimo Vas, da prijave pošljete v e-obliki na kadri@gabrijel.com, weba ali portala s pripisom "prijava
na delovno mesto »Posluževalec strojev m/ž« ''.

Vabljeni k sodelovanju!

