
 

Domplan, d.d., je delniška družba, ki se že več kot 65 let uspešno ukvarja s celotnim spektrom dejavnosti, 
ki so vezane na načrtovanje, umestitev v prostor, gradnjo, vzdrževanje, upravljanje, obratovanje in 
energetsko oskrbo objektov. Vse te dejavnosti se medsebojno povezujejo in prepletajo znotraj poslovnih 
enot Nepremičnine, Energetika, Inženiring in urbanizem.  

Našim strankam nudimo celostne in kakovostne storitve, katere stalno izboljšujemo, s čimer povečujemo 
našo konkurenčnost, ter hkrati zgotavljamo najboljše storitve našim strankam.  

Smo strokovno, zaupanja vredno, kakovostno, zanesljivo in družbeno odgovorno podjetje, ki v svoje vrste 
vabi: 

Upravljalec energetskih naprav II 
 
Opis dela: 

- skrb za nemoteno delovanje toplotnih postaj, kotlovskih naprav, toplovodnega omrežja in 
pripadajoče opreme, 

- reševanje in odprava napak, ter vzdrževanje naprav ter opreme, 
- periodično pregledovanje in vzdrževanje energetskih naprav, 
- skrb za optimalno obratovanje energetskih sistemov, 
- izdelava poročil. 

 
 Od kandidatov pričakujemo: 

- Zahtevana izobrazba delavec s srednjo poklicno izobrazbo (IV. stopnja), pridobljeno v 
izobraževalnem programu strokovnega področja za strojništvo, elektrotehniko ali 
mehatroniko, 

- zaželeno znanje izvajanja in montaže strojnih ali elektro instalacij, 
- vozniški izpit B kategorije, 
- zaželeno pasivno znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina), 
- prilagodljivost, odgovornost in zanesljivost, samoiniciativnost, pripravljenost na nenehno 

učenje, timska usmerjenost, strokovnost, večopravilnost, 
- pripravljenost za delo na terenu in v turnusu ali dežurstvu, 
- odgovornost in odnos do kakovosti dela, 
- Informacijsko usposobljenost 
- in druge naloge iz opisa del. 

 
Nudimo: 

- zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev, 
- možnost strokovnega usposabljanja in osebnega razvoja, 
- delo za polni delovni čas,  40 ur tedensko, enoizmensko in v turnusu,  
- zanimive strokovne izzive, 
- dinamično in odgovorno delo v urejenem delovnem okolju, 
- osebni razvoj, stalno strokovno izobraževanje in napredovanje, 
- poleg rednega plačila nudimo tudi stimulativno nagrajevanje za uspešno delo, vključitev v 

kolektivno nezgodno zavarovanje, dopolnilno zdravstveno zavarovanje, prostovoljno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, izplačilo poračuna uspešnosti, udeležbo pri dobičku in druge 
ugodnosti, 

- delo v družbeno odgovornem podjetju, 
- prijetno delovno okolje. 

 
Pisne prijave z dokazili in pripisom »za razpis upravljalec energetskih naprav« pošljite do vključno  
7. 7.  2022 na e-poštni naslov  kadri@domplan.si .  
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