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Javno podjetje Marprom, d. o. o., objavlja naslednje prosto delovno mesto: 

»KLEPAR« (M/Ž) 
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, s 3-mesečnim poskusnim delom. 
 
Si želite novih izzivov, dinamičnega dela, obogatiti svoje delovne izkušnje in pridobiti nova znanja, vam 
je pomembno dobro sodelovanje? Če ste strokovni, zanesljivi in zmožni samostojnega izvajanja 
določenih opravil, potem je priložnost pravšnja za vas. 

Pridružite se timu v dinamičnem okolju podjetja iz Skupine JHMB, ki v Mariboru opravlja javni potniški 
promet, med dejavnostmi pa ima tudi popravila strojev in naprav ter vzdrževanje in popravila 
motornih vozil.  Želimo si sodelavca, ki se bo z navdušenjem in s pripravljenostjo hitro vključil v našo 
sredino. 

Naloge:  

Kot »KLEPAR« boste izvajali vse potrebne naloge za kakovostno, natančno in pravočasno izvedbo 
storitev s področja dela, sledili terminskim planom in opravljali zadolžitve, kot so: 

• izdelava in montaža avtomobilskih delov karoserij; 
• vijačenje, kovičenje, točkasto in avtogeno varjenje; 
• tekoče vzdrževanje, sprotna in generalna popravila avtobusov;  
• opravljanje generalnih popravil, pri čemer se opravi pregled in razstavitev vseh sklopov, 

čiščenje posameznih delov, pregleda se njihova uporabnost, preveč obrabljene dele pa 
popravi ali zamenja;  

• poznavanje tehnične dokumentacije, merjenja fizikalnih količin, zgorevanja goriv, regulacije 
avtomobilskih sistemov, osnov termodinamike, elektronike in računalništva;       

• poznavanje ekologije in varstva pri delu ter požarne varnosti; 
• odgovorno, dosledno in natančno opravljanje dela in nalog; 
• skrb za urejenost delovnega mesta; 
• opravljanje drugih del po nalogu nadrejenega. 
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Pričakujemo: 

• srednjo poklicno izobrazbo (klepar); 
• opravljen vozniški izpit kategorije B, alternativa D ali D1; 
• obvladovanje dnevnih psihičnih naporov; 
• sposobnost koncentracije ob neugodnih pogojih dela; 
• vestnost, natančnost, skrbnost, vztrajnost. 

 
V delovanje podjetja se boste najbolje vključili, če ste sposobni delati v dinamičnem okolju in se dobro 
znajdete tako pri individualnem kot timskem delu. Želimo si samostojnega, usposobljenega, 
natančnega in zanesljivega sodelavca, ki je fleksibilen v odzivanju in razmišljanju. 

Nudimo: 

• dinamično delo, polno izzivov;  
• urejene delovne razmere; 
• redno plačilo z vsemi pripadajočimi dodatki; 
• stimulativen način nagrajevanja;  
• možnost dodatnega izobraževanja in karierne rasti.                                                

 

Na objavljeno prosto delovno mesto se lahko prijavite do 21. 3. 2023. 

Za pravočasne se bodo štele prijave, prispele do navedenega dne ali najpozneje tega dne oddane na 
pošti, in sicer na naslov JP Marprom, d. o. o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, ali preko elektronske 
pošte na naslov zaposlitev@marprom.si. Upoštevane bodo ponudbe s priloženimi dokazili o 
izpolnjevanju zahtevanih pogojev in kratkim življenjepisom z opisom delovnih izkušenj. 
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