
K sodelovanju vabimo novega sodelavca (m/ž) za delo na delovnem mestu  

NAMESTNIK VODJE
V živilskem obratu v Ljubljani

Trajanje razpisa: 4. 9. 2019 – 15. 9. 2019  

Vaše delo bo zajemalo: 
• Sodelovanje pri vodenju in koordiniranju dela v živilskem obratu; 
• v času odsotnosti nadomeščanje vodje z vsemi pristojnostmi in odgovornostmi;
• izvajanje procesa priprave sendvičev, solat in prigrizkov;
• skrb za pravilnost prodajnih cen, označbe cen in opremljenost proizvodov s 

predpisano dokumentacijo;
• naročanje blaga v skladiščih in pri pogodbenih dobaviteljih ter skrb za optimalne 

zaloge blaga;
• opravljanje količinskega in kvalitetnega prevzem blaga;
• vodenje predpisanih evidenc in zahtevane dokumentacije;
• reševanje reklamacij kupcev;
• izvajanje kontrole glede skladiščenja blaga;
• zavarovanje blaga pred poškodbami in kvarom;
• preprečevanje odtujevanje blaga;
• uvajanje novih sodelavcev  v delo, skrb za varno delo in opozarjanje zaposlenih 

na pravilno ravnanje;
• sodelovanje pri organizaciji in opravljanju inventur.

K prijavi vabimo kandidate, ki imate dokončano najmanj 
V. stopnjo izobrazbe, zaželeno živilske smeri

Zaželjeno je, da:
• imate izkušnje z delom v proizvodnem živilskem obratu,
• imate izkušnje z vodenjem manjše skupine sodelavcev (do 20),
• vas veseli delo z ljudmi,
• ste vestni in zanesljivi,
• ste pozitivno naravnani in znate to prenašati tudi na druge ljudi,
• ste pripravljeni za učenje in nova znanja v okviru delovnega mesta. 
 
Kaj pa lahko vi pričakujete od nas?
• dolgoročno sodelovanje, zaposlitev za nedoločen čas s 4-mesečnim poskusnim 

delom
• redno plačilo ter višji regres kot ga določa Kolektivna pogodba trgovine,
• vplačevanje premije za dodatno pokojninsko zavarovanje ter druge ugodne 

oblike zavarovanj,
• možnost koriščenja počitniških enot,
• predpisan program uvajanja,
• dinamično delo,
• možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite po e-pošti na naslov 
zaposlitev@mercator-ip.si  ali prek navadne pošte na naslov Mercator IP, d.o.o., Služba za 
kadre, organizacijo in razvoj, Dunajska cesta 110, 1000 Ljubljana. 

Pričakujemo jih do vključno 15.9.2019. Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.

Za potrebe zakonskega obveščanja vas vljudno prosimo, da v zaposlitveni vlogi navedete tudi 
elektronski naslov, na katerega se posreduje obvestilo o izbiri oz. morebitni neizbiri.


