
 

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 100 zaposlenih, proizvodni prostori v novem objektu pa se 
raztezajo v velikosti 6500 m2, deljeni pa so na brizgalnico, sestavljalnico, tiskarno, 
orodjarno in skladišče. 

Delo poteka v kolektivu sodelavcev, ki so željni timskega dela in pripravljeni pomagati 
novo zaposlenim, 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. 

 
  



Skladiščnik m/ž 

Kraj dela: Poslovna cona Komenda 
 
Opis delovnega mesta 

DELO SKLADIŠČNIKA OBSEGA 

• Planiranje prevzemnih in izdajnih aktivnosti skladno z najavami in prioritetami, 
• delo v skladišču pri manipulaciji blaga, 
• prevzem in odprema blaga, 
• urejanje prevzemne in izdajne dokumentacije, 
• opravljanje internega transporta 
• opravljanje dela z viličarjem. 
• ostala dela po navodilu nadrejenega 

 
Delovni čas 
polni delovni čas 

PRIČAKUJEMO 

Od kandidata pričakujemo: 
• zaželena je IV. stopnja izobrazbe, 
• najmanj 2 leti delovnih izkušenj iz področja skladiščnega poslovanja, 
• Izkušnje z upravljanjem viličarjev (el. čelni, el. regalni, ročni paletni. Izpit se opravlja v podjetju ob 

nastopu zaposlitve.  
• odgovornost za pravilno količinsko in kakovostno pripravo pošiljk, 
• sposobnost in odgovornost za vzdrževanje reda in čistoče v skladišču (proizvodnja embalaže za 

kozmetiko in farmacijo zahteva visok nivo čistosti, tudi izven proizvodnje) 
• Osnovno računalniško znanje (PC-osnovna uporaba, čitalec črtnih kod, pametni telefon ipd.) 
• Natančnost, zanesljivost in odgovornost 

 

PONUJAMO 

Delovno mesto ponuja: 
• možnost takojšnje zaposlitve z željo po dolgoročnem sodelovanju, 
• enoizmensko delo, 
• v poslovno zelo zdravem podjetju (AAA bonitetna ocena, vsakoletna rast poslovanja), 
• redno in dobro plačilo (plača, stimulacije, 13. plača), 
• možnost kasnejše zaposlitve za nedoločen čas za resne kandidate 
• Delo v prijetnem kolektivu v popolnoma novem sodobnem obratu na novi lokaciji v 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 

 


