ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
ЗА 1 (ЈЕДНОГ) ИЗВРШИОЦА НА РАДНОМ МЕСТУ:

ИНЖЕЊЕР ЗА ТЕХНОЛОШКА И СПЕЦИЈАЛНА МЕРЕЊА
Служба електро одржавања ТЕНТ А, Сектор одржавања ТЕНТ А

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“
ОПИС ПОСЛА:
-

Учествовање у изради досијеа постројења, сређивање техничке документације и подела
исте за повремену и за сталну употребу;
Израђивање радних поступака за превентивне прегледе, комплетирање радних налога и
израда и вођење историјата постројења;
Планирање набавки резервних делова и учествовање у изради плана ремонта;
Издавање потребних упутстава извршиоцима посла и контрола извршених радова које је
припремио, израда скица делова и потребних алата за извршење посла;
Усклађивање са осталим инжењерима у Сектору као и са особљем Сектора производње у
циљу отклањања недостатака;
Прегледање уређаја и детаљно проучавање свих потребних послова за довођење истог у
исправно стање;
Усаглашавање рада у групацији, усмеравање активности према важности и хитности посла;
Спровођење одлуке о примени упутства о поступку извршења обезбеђења постројења за
извођење радова и спровођење БЗР И ЗОП прописа и других мера у раду;
Предлагање потребних реконструкција уочених у експлоатацији постројења;
Сарађивање са шефом Службе, инжењером одржавања и пословођом у смислу да сва
права и дужности радника буду спроведена према нормативним актима предузећа,
Формирање групе за интервенцију ван радног времена у договору са пословођом, а на
позив шефа смене;
Обављање и других послова и радних задатка за које је способан и стручно оспособљен, а
које добија од руководиоца.

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ:



VII-1 / II степен високог образовања електро струке, смер електроника, техничка физика;
2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме

Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“ A
Радни однос се заснива на неодређено време.
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова (скениране копије
диплома/уверења о стеченим квалификацијама, односно потврде/копије уговора о раду или друге
доказе о стеченом радном искуству) достављати искључиво преко сајта poslovi.infostud.com .
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор.

