
 

Podjetje Plastika Virant d.o.o. je srednje veliko proizvodno družinsko podjetje, ki se že več 
kot 30 let v prvi vrsti ukvarja s proizvodnjo visokokakovostne embalaže iz plastičnih mas, 
natančneje z embalažo za kozmetiko. 
 
V podjetju je trenutno več kot 100 zaposlenih, proizvodni prostori v novem objektu pa se 
raztezajo v velikosti 6500 m2, sestojijo pa se iz brizgalnice, sestavljalnice, tiskarne, 
orodjarne in skladišča.ž 
 
Delo poteka v kolektivu sodelavcev, ki so željni timskega dela in pripravljeni pomagati 
novozaposlenim, da so čimprej sposobni samostojno opravljati svoje funkcije. V podjetju 
spodbujamo timski duh, zavezanost k skupnim ciljem in ustvarjamo prijetno atmosfero 
srednje velikega družinskega podjetja, kjer je vsak posameznik zelo pomemben člen pri 
doseganju skupnih uspehov. 
 
Samoiniciativnost je več kot zaželena, vedno opažena in primerno nagrajena. V primerjavi 
z večjimi podjetji ponujamo možnost hitrega napredovanja zaposlenim, ki imajo takšne 
ambicije.   
 
Zaradi predpisanih higienskih standardov v proizvodnji se od kandidata zahteva tudi 
sposobnost vzdrževanja določene osebne higiene in tudi higiene na delovnem mestu. Naši 
cilji so zadovoljiti kupce z vrhunskimi proizvodi in rešitvami na področju plastične 
embalaže za kozmetiko, to pa želimo doseči z vrhunsko ekipo zaposlenih, v katere že od 
naše ustanovitve vlagamo izključno na dolgi rok. 

 

  



Nastavljalec brizgalnih strojev za plast. embalažo m/ž 

Kraj dela: Komenda 
 
Vaše delo bo obsegalo: 

 
Samostojno delo na brizgalnih strojih, kjer se injekcijsko brizga plastična embalaža za 
kozmetiko. 

• priprava brizgalnih strojev in perifernih naprav, nastavljanje in nadzor procesa brizganja, 
• skrbi za kakovostno izvedbo operacij (izvajanje procesne kontrole),  
• zagon in sprostitev proizvodne serije,  
• nastavitev in optimizacija parametrov na brizgalnem stroju,  
• uvajanje izboljšav v proizvodnji, 
• skrb za nemoteno proizvodnjo in odpravljanje morebitnih neplaniranih težav/zastojev/napak 

na izdelkih, 

Delo poteka dvo-izmensko. 

Od kandidata se pričakuje: 

• III. stopnja izobrazbe z ustreznimi delovnimi izkušenjami, 
• pripravljenost za lažja fizična opravila,  
• sposobnost učinkovite in pozitivne komunikacije s sodelavci, 
• timsko delo, organiziranost, samoiniciativnost, motiviranost, samostojnost pri delu in želja po 

nenehnih izboljšavah.  

Zahtevano je, da je kandidat predhodno seznanjen z delom na brizgalnih strojih in da pozna 
tehnologijo brizganja plastike. Gre za delo na strojih znamke BOY in ENGEL, zapiralne sile 22-
130t. 

Nudimo: 

• 2 - izmensko delo 
• možnost postopnega učenja in izobraževanj 
• stabilno zaposlitev v poslovno zelo zdravem podjetju (povprečna letna rast cca. 5%) 
• redno in dobro plačilo (plača, stimulacije, 13. plača) 
• zaposlitev za nedoločen čas 
• poskusna doba 3 mesece  
• delo v prijetnem kolektivu 

Delo v popolnoma novem obratu na novi lokaciji PC Komenda 

Kandidati lahko prošnjo za zaposlitev pošljejo na elektronski naslov:   
zaposlitev@plastika-virant.si 
 
ali po pošti na naslov: 
Plastika Virant d.o.o. 
Pod Hrasti 20 
1218 Komenda 

 


