
 

 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor v skladu s 25. členom 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami) in določili 6. člena  
Pravilnika o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter 
vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur. list RS, št. 105/10), 
objavlja naslednje prosto delovno mesto: 

 

J035140 – VZDRŽEVALEC TEHNIK V (I) (M/Ž) 

TEHNIČNA SLUŽBA 

 

Glavne naloge:  
  
- opravljanje pomožno tehničnih in drugih enostavnih opravil; 
- upravljanje in nadzorovanje delovanja celotnega sistema ogrevanja, hlajenja, prezračevanja in vodovoda; 
- upravljanje in nadzorovanje delovanja sistema odpadnih vod v kotlovnici, plinske, kompresorske in vakuumske 

postaje; 
- upravljanje s tehničnimi plini; 
- redno čiščenje kurilnice, plinske postaje, kompresorske in vakuumske postaje, urejanje okolja in odstranjevanje 

snega; 
- prevzem blaga od dobaviteljev, priprava in izdaja blaga, knjiženje prevzemov, reševanje reklamacij; 
- občasna vzdrževalna dela izven zavoda; 
- ravnanje po veljavnih navodilih za delo in drugih notranjih aktih NLZOH; 
- opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NLZOH po nalogu vodje ali direktorja. 

 
 

Zahtevani pogoji: 
 
- Zahtevana pokl./strok. izobrazba: V. stopnja izobrazbe tehnične smeri 
- Zahtevana posebna znanja: poznavanje osnov računalništva 

 
 
Zaželena posebna znanja: 
- upravljalec centralnega ogrevanja 
- upravljalec klimatizacije in prezračevanja 
- sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja in samostojnega dela 
 

Lokacija dela: Maribor 

 

Nudimo: 

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. 
Delovno razmerje bo sklenjeno za NEDOLOČEN ČAS s poskusnim delom 2 meseca. 

 

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam najpozneje do vključno 11.12.2022 pošljite prijavo z 
življenjepisom in dokazili (obvezno priložite dokazilo o zaključeni izobrazbi V. stopnje) po elektronski pošti na naslov 
zaposlitve@nlzoh.si s pripisom: VZDRŽEVALEC TEHNIK V (I) V ZSV  

 

Zaposlujemo po načelu nediskriminatornosti in enakih možnosti. 

 

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 
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