PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
GORNJA RADGONA
GASILSKA ENOTA ŠIRŠEGA POMENA
Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona
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OBVESTILO O PROSTEM DELOVNEM MESTU
Delodajalec:
PGD Gornja Radgona
Gasilska cesta 2
9250 Gornja Radgona
Matična številka: 5154855
Upravna enota prostega delovnega mesta: GORNJA RADGONA
Na prosto delovno mesto bomo zaposlili: 1 DELAVCA
Naziv delovnega mesta: VZDRŽEVALEC-GASILEC
Podroben opis delovnega mesta:














izvajanje administrativno tehničnih del (skrb za drobni inventar in pisarniški material,
skrb za nabavo in skladiščenje, opravljanje registracije vozil, vodenje evidenc in priprava
poročil o materialneo tehničnem stanju)
izročanje in sprejemanje vozil in opreme drugim članom PGD Gornja Radgona in
GZ Gornja Radgona v brezhibnem stanju in le ob soglasju poveljnika ter o tem vodi evidenco
čiščenje prostorov, vozil, notranje opreme, delovnih sredstev in okolice
udeležba na usposabljanjih in izobraževanjih ter samoizobraževanje iz svojega
delovnega področja
sodelovanje na intervencijah in planiranih aktivnostih PGD Gornja Radgona v skladu z
navodili poveljnika PGD
opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni
pomoč pri organizaciji in izvedbi prireditev ter izobešanje državne zastave v skladu s predpisi
obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,
javljanje okvar in opozarjanje za potebna vzdrževanla dela
opravljanje tekočih vzdrževalnih del in manjših popravil na objektih, napravah,
poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih
predlaganje večjih vzdrževalnih del in investicijska vzdrževanja, nabavo opreme in
materiala ter sodelovanje pri izvajanju večjih del
zagotavljanje nemotenega delovanja energetskega sistema

Izobrazba: 2.STOPNJA
Alternativna izobrazba: NIŽJI GASILSKI ČASTNIK
Trajanje zaposlitve: NEDOLOČEN ČAS
Delovne izkušnje: 10 LET
Poskusno delo: DA – 1 MESEC
Vozniški izpit: B, B1, C, C1
Zahtevano znanje jezika: SLOVENSKI JEZIK – RAZUMEVANJE TEKOČE, PISANJE TEKOČE,
RAZUMEVANJE, GOVORJENJE, PISANJE,
Zahtevana računalniška znanja: UREJEVALNIK BESEDIL 1 ( osnovno znanje ), DELO S
PREGLEDNICAMI 1 ( osnovno znanje )

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 86467034, MŠ: 5154855000, TRR: 02341-0014297649

Druga potrebna znanja:
 tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago
 tečaj za vodjo enote
 tečaj za bolničarja
 tečaj za tehničnega reševalca
 tečaj za nosilca izolirnega dihalnega aparata
 tečaj za usposabljanje gasilcev za gašenje notranjih požarov modul C
 tečaj za reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi
Objava prostega delovnega mesta: SPLETNA STRAN PGD GORNJA RADGONA
http://www.gzradgona.si/pgdradgona/
Rok za prijavo kandidatov: 3 DNI
Način prijave kandidatov: KANDIDATI POŠLJEJO VLOGO PO E-POŠTI ( munda.tomaz@mtrade.si ), ALI POKLIČEJO ZA RAZGOVOR
Kontaktna oseba: MUNDA TOMAŽ, 051 304 823
Urnik dela: DOPOLDAN, 40 UR TEDENSKO, PO POTREBI TUDI IZVEN URADNEGA
DELOVNEGA ČASA
Datum objave: 09.08.2018
Rok za prijavo: 12.08.2018

V službi ljudstva » NA POMOČ !

Pripravil:
Tomaž Munda

PREDSEDNIK PGD
Tomaž Munda

