
Družba KOTO d.o.o. je proizvodno in trgovsko podjetje z več kot 120 zaposlenimi, ki deluje že od leta 
1947. S svojimi rešitvami KOTO nudi pomembno podporo slovenski predelovalni industriji, poleg tega pa 
igra pomembno vlogo pri zagotavljanju varovanja zdravja ljudi in živali.  

 
Pri uresničevanju vizije in poslanstva v središče postavljamo vrednote, ki so vpete v naše vsakdanje 
poslovanje. To so: trajnostno delovanje, strokovnost, inovativnost in vztrajnost, s katero dosegamo 
zastavljene cilje. Obenem pa nas krasijo tudi pogum, medsebojno spoštovanje in etičnost v poslovanju in 
odnosu do okolja. 
 

KARIERENA PRILOŽNOST -  VZDRŽEVALEC v proizvodnji 
 

Pomlajujemo tehnično ekipo in v svoje vrste vabimo mladega elektrikarja, elektrotehnika ali 

mehatronika z željo po nadaljnjem strokovnem in osebnem razvoju, ki se bo razvijal na delovnem 

mestu VZDRŽEVALEC. 

Naloge in odgovornosti: 
• preventivno in kurativno vzdrževanje strojev / vozil in naprav; 
• zamenjava iztrošenih delov ter ugotavljanje vzrokov okvare; 
• (re)konstrukcija sredstev, strojenj in rezervnih delov; 
• sodelovanje pri izdelavi ocen stanja strojev / vozil in naprav; 
• spremljanje zalog potrebnih sredstev in pripomočkov za delo; 
• urejanje dokumentacije z zavarovalnico glede škodnih zahtevkov; 
• pomoč pri  administrativnem delu, vodenju evidenc in pripravi poročil; 
• vzdrževanje orodja in naprav in skrb urejenost delovnega mesta; 
• ostala ustrezna dela po nalogu nadrejenega. 

Iščemo osebo z željo po strokovnem razvoju, ki jo veseli reševanje problemov in ima rada dinamično 

okolje. Pri sodelavcih cenimo sposobnost timskega dela, prilagodljivost, fleksibilnost in večopravilnost. 

Nudimo: 

• redno zaposlitev z željo po dolgoročnem sodelovanju; 
• uvajanje pod budnim očesom izkušenih mentorjev; 
• redna izobraževanja in dodatna usposabljanja; 
• delo v dinamičnem okolju in možnost za strokovno rast in razvoj; 
• stimulativno plačilo in možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje; 
• urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov; 
• drobne pozornosti, možnost vključevanja v športno društvo, organizirana druženja in prijetno 

delovno okolje. 

Več informacij vam posreduje Anita na 01 5878 102. Če ste zainteresirani za sodelovanje z nami, potem 
čim prej oddajte vlogo s kratkim življenjepisom na anita.colic@koto.si 


