
 

 

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 (to popravite na vseh oglasih!), 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. 

 
  



Vodja proizvodne linije za dekoracijo m/ž 

Kraj dela: Poslovna cona Komenda 
 
Opis delovnega mesta: 

Samostojno na najsodobnejših strojih za sitotisk, tampotisk in vroči tisk s folijo. 

• Grafična priprava za tisk 
• Upravljanje in nastavljanje sodobnega tiskarskega stroja,  
• mešanje barv po recepturah,  
• osvetljevanje sit,  
• razvijanje klišejev,  
• zagon ter tiskanje serije, 
• sprotna kontrola kakovosti tiska, 
• lažja vzdrževalna dela, 
• redno čiščenje tiskarskega stroja. 

Od kandidata se pričakuje 

Zaželene izkušnje (niso nujno zahtevane!): 

• katerega koli zgoraj omenjenega tiska, pri čemer so najbolj pomembne izkušnje v sito 
tehnologiji 

• izkušnje osvetljevanja in razvijanja sit ali klišejev, niso pa pogoj, 
• tehnična znanja in splošna tehnična razgledanost sta zaželjeni, saj je potrebno stroj 

tudi mehansko nastaviti in razumeti njegovo delovanje 
• sposobnost logičnega razmišljanja in reševanja problemov, 

Zaželjeno, ni pa nujno poznavanje grafičnih programov npr. Illustrator, Photoshop, 
CorelDraw,.. 

Zahtevane izkušnje: 

• Splošne iz drugih tehničnih poklicev (vzdrževalec, monter, mehanik, avtomehanik, 
operater v proizvodnji ipd.) 

• oster vid in ločevanje barv.  
• zaradi visokih higienskih standardov v proizvodnji se od kandidata zahteva tudi 

sposobnost vzdrževanja določene osebne higiene in tudi higiene na delovnem mestu, 
• natančnost, trud, samoiniciativnost, timsko delo,  
• zahtevana je izobrazba vsaj IV. stopnje 

Nudimo: 

• 2-izmensko delo 
• možnost postopnega učenja in napredovanja 
• 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 popolnoma novem obratu na novi lokaciji PC Komenda 

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

 


