
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si ŽELITE dolgoročno zaposlitev v dinamičnem in razvojno naravnanem okolju? Cenite kulturo kakovosti in 
ciljno naravnano kulturo podjetja? 
 
Pridružite se skupini LITOSTROJ POWER, kjer uspešno nadaljujemo tradicijo slovenskega razvoja in izdelave 

vodnih turbin in hidromehanske opreme. Pod okriljem svetovno uveljavljene blagovne znamke LITOSTROJ 

POWER kupcem zagotavljamo celovite rešitve, od zasnove do izvedbe na ključ. Naše vodne turbine, industrijska 

in preoblikovalna oprema ter črpalke se nahajajo že v več kot 60 državah. 

 

K sodelovanju vabimo osebo, ki: 

 uživa v iskanju poslovnih priložnosti v dinamičnem mednarodnem okolju, polnem izzivov, ki nudijo 
možnosti za osebni in strokovni razvoj, 

 ima dobre komunikacijske sposobnosti (tako pisne kot tudi ustne), 
 ima smisel za organizacijo, izvedbo in koordinacijo projektov v mednarodnem okolju. 

 
 

Iščemo sodelavca za razpoložljivo delovno mesto: 

 

SKRBNIK INTEGRIRANEGA SISTEMA VODENJA (m/ž) 
 

 
Vaše ključne delovne naloge bodo: 

 Načrtovanje, organiziranje, usklajevanje in nadzor delovanja integriranega sistema vodenja (v nadaljevanju 

ISV), 

 organiziranje vseh presoj ISV, 

 izdelovanje analiz, priprava poročil in letnega poslovnega načrta (vodstveni pregled) za področje ISV, 

 vodenje kontrole kakovosti v proizvodnem procesu, 



 identificiranje in spremljanje neskladnosti in reklamacij za vse procese, 

 upravljanje korektivnih in preventivnih ukrepov, 

 usposabljanje osebja ter presojevalcev v skladu z ISV, 

 vodenje in obvladovanje sistemske dokumentacije, vključno z izdajo, prenovo in arhiviranjem (skrb za 

elektronski in fizični arhiv), 

 druge naloge, vezane na delovno področje. 

 

Pričakujemo: 

 Univerzitetno izobrazbo VII/2 – priporočeno s tehničnega področja, 

 razumevanje procesov kakovosti, ravnanja z okoljem, varnosti in zdravja pri delu, 

 status presojevalca za sistem vodenja kakovosti (ISO 9001), 

 vsaj 3 leta delovnih izkušenj v industriji, 

 poznavanje ostalih standardov sistemov vodenja (ISO 14001, ISO 45001, ISO 3834, …), 

 aktivno znanje angleškega jezika, 

 odlično obvladovanje dela z računalnikom (Word, Excel, …), 

 poznavanje programa SAP je prednost. 

 

Izbranemu kandidatu bomo nudili: 

 Pomoč pri uvajanju na delovno mesto ter stalno podporo po izteku poskusne dobe s strani nadrejenega in 

sodelavcev. 

 dinamično delo v mednarodnem delovnem okolju, 

 možnost stalnega poklicnega in osebnega razvoja, 

 brezplačno parkirišče, 

 konkurenčno plačilo. 

 

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo.  

Prijavi se čimprej. Prijave v slovenskem in angleškem jeziku z življenjepisom zbiramo na elektronskem 

naslovu kadri@litostrojpower.eu s pripisom Prijava na razpis za prosto delovno mesto: Skrbnik integriranega 

sistema vodenja (m/ž) do 31.1.2022. 

 

Datum objave: 17.1.2022 

www.litostrojpower.com 

Upravljavec osebnih podatkov je Litostroj Power d.o.o., Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske in industrijske 

opreme, d.o.o.. Vaše osebne podatke nam posredujete prostovoljno, potrebujemo pa jih za namen postopka zaposlovanja. Pravico imate 

zahtevati dostop do vaših osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, ter omejitev njihove obdelave in prenos podatkov. 

Kadarkoli imate pravico umakniti dano soglasje. V kolikor želite uresničiti svoje zgoraj naštete pravice ali imate kakršna koli vprašanja o 

obdelavi vaših osebnih podatkov, nas prosimo kontaktirajte na e-mail naslov: kadri@litostrojpower.eu. 

mailto:kadri@litostrojpower.eu
http://www.litostrojpower.com/

