
Na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, SIPRO, d.o.o, Žalec, Pečnikova 1, 3310 Žalec, objavlja prosto 
delovno mesto:  
 
 
VODJA ENERGETIKE  
 
 
Delovno mesto je opredeljeno kot strokovni sodelavec.  
 
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

• Višja, visoka ali univerzitetna stopnja strojne, elektro smeri ali druge tehnične smeri 
• najmanj 3 leti delovnih izkušenj, oziroma 5 let, če je izbrana druga tehnična smer; 
• dobro poznavanje področja energetike in strojnih, elektro instalacij večstanovanjskih stavb 
• dobro poznavanje računalniških programov; 
• poznavanje dela s področja upravljanja nepremičnin in upravljanja strojnih inštalacij; 
• dobro poznavanje delovanja sistemov ogrevanja; 
• kandidat mora biti komunikativen, prilagodljiv, dinamičen; 
• vozniški izpit B kategorije; 

Od kandidatov se pričakuje, da imajo organizacijske sposobnosti, znajo komunicirati s strankami, 

ažurnost, pravočasnost, samoiniciativnost, komunikacijske veščine, ter natančnost obdelave in izpeljave 

dogovorjenih postopkov in nalog na svojem področju. 

Delo poteka v pisarni in na terenu v občinah Zgornje in Spodnje Savinjske doline na večstanovanjskih 

stavbah.  

 

Prijava z življenjepisom mora vsebovati: 

• izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer 

izobrazbe ter leto in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena, 

• opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih 

izkušenj; 

• dokazilo o nekaznovanju 

Z izbranim kandidatom bo najprej sklenjeno delovno razmerje za določen čas, kot  poizkusna doba enega 

leta; po tej dobi pa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v pisarni in na terenu, 

v vseh kotlovnicah, kjer je Sipro upravljavec. 

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo PRIJAVA NA PROSTO 

DELOVNO MESTO na naslov: SIPRO, d.o.o., Pečnikova 1, 3310 Žalec ali na e-naslov: info@sipro.si in 

sicer do 15. 9. 2021. 

Formalno nepopolne in nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidati bodo o 

izbiri pisno obveščeni. 

 

Informacije o izvedbi prostega delovnega mesta dobite na tel. št. 03/71-21-360 ali na mobilni številki 040 

609 888. 

 


