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A l u  r o l e t e 
p v c r o l e  t e 
garažna vrata    
pvc okna in vrata   
alu okna in vrata    

vhodna  vrata      
ž a l u z i j e         
k o m a r n i k i   
alu zimski vrtovi    
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Registracija: OS Slovenj 
Gradec; SRG 2007/00145; št. 
vložka 1/09133/00; Osnovni 
kapital 89.751,00 EUR 

 

  
 Objavljamo prosto delovno mesto: 

SAMOSTOJNI MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA 

 

 V podjetju P.S.T. d.o.o. vabimo v svoj kolektiv zanesljive, odgovorne, delavne in timsko usmerjene 

osebe. Smo podjetje s 25-letno tradicijo, visoko kvalitetnimi izdelki stavbnega pohištva in izjemno 

ekipo sodelavcev, ki jo širimo zaradi povečanja obsega del. Specializirani smo za izdelavo, dobavo in 

montažo vseh vrst stavbnega pohištva in senčil. 

Zaposlenim nudimo delo v uspešnem podjetju, katerega temeljne vrednote so ljudje, tako zaposleni 

kot stranke, kakovost storitev in izdelkov, dolgoročni partnerski odnosi, poštenost in družbena 

odgovornost. Naše podjetje zaposlene povezuje, jim omogoča razvoj, s tem krepi pripadnost podjetju 

in pozitiven odnos do zdravega načina življenja. 
 

 Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 končana IV. stopnja strokovne izobrazbe za poklic mizar ali drugo ustrezno smer ali končana 
II. stopnja strokovne izobrazbe za poklic obdelovalec lesa ali druga ustrezna smer, 

 nekaj mesecev delovnih izkušenj, zaželeno na montaži stavbnega pohištva, 

 vozniški izpit B kategorije, 

 sposobnost za delo na višini, 

 iniciativnost in samostojnost, 

 smisel za tehnične probleme, 

 organizacijska sposobnost, 

 zanesljivost in odgovornost pri delu, 

 točnost in natančnost, 

 vztrajnost in volja do dela. 

Opis del in nalog: 

 samostojna montaža zunanjega stavbnega pohištva po pravilih stroke, 

 pripravljanje za montažo (material, orodja, stroji), 

 seznanjanje s tehnično dokumentacijo za montažo, 

 priprava gradbišča oz. kraja montaže, 

 samostojno montiranje v skladu s tehnično dokumentacijo in po navodilih za montažo, 

 transportna dela (prevozi, skladiščenje, zaščita materialov oz. izdelkov), 

 vožnja službenih vozil, ki se uporabljajo na montaži skladno z navodili in prepisi, ki veljajo na 
tem področju, ter skrb za ta vozila (dokumentacija, čiščenje, brezhibnost, oprema..) 

 pospravljanje in čiščenje objekta kjer se je vršila montaža, 

 izvajanje izmer, 

 svetovanje, 

 izvajanje dela skladno z navodili in predpisi iz področja varstva pri delu in požarne varnosti. 

Kaj nudimo: 

 redno in stimulativno mesečno plačilo, 

 sklenitev delovnega razmerja za določen čas, s kasnejšo možnostjo sklenitve za nedoločen 
čas, 

 možnost osebnega in kariernega razvoja. 

Če imate veliko dobre volje in ste zainteresirani za ponujeno priložnost, Vas vabimo, da se nam 
pridružite. 

Prijave in življenjepis z vašimi kontakti (tel. številka, elektronski naslov) sprejemamo pisno 
prek pošte do 15.5.2018 na naslov:  

 

P.S.T d.o.o., Dobja vas 187a, 2390 Ravne na Koroškem  

ali preko elektronske pošte na naslov  
irena.pesl@pst.si 

 

http://www.pst.si/

