Oбразац за објаву јавног
конкурса

Број: 9-38/18
Датум: 06.09.2018.

На основу члана 56.Статута Акционарског друштва за производњу и ремонт А.Д.„
Технички Ремонт“ Братунац, Пословна јединица „ ТRB TECH“Бијељина, а ради указане
потребе, Директор предузећа објављује:

ЈАВНИ КОНКУРС
За попуњавање упражњених радних мјеста у Акционарском друштву за производњу и ремонт
А.Д. „ ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ“ Братунац, Пословна јединица „ TRB TECH“ Бијељина

I
Aкционарско друштво за производњу и ремонт „ ТЕХНИЧКИ РЕМОНТ“ А.Д. Братунац, Пословна
јединица „ ТRB TECH“ Бијељина врши пријем више кандидата у радни однос на одређено вријеме и
то:
1. КV/VK Бравари (више извршилаца)
2. Вариоци (више извршилаца)

II
Кандидати који се пријављују на оглас за попуњавање упражњених радних мјеста, морају
испуњавати следеће услове:

ОПШТИ УСЛОВИ:
- Да је држављанин Републике Српске, односно БИХ
- Да је пунољетан
- Да има општу здраствену способност
- Да се против њега не води кривични поступак
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III
ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА УПРАЖЊЕНА РАДНА МЕСТА- КV/VK Bravar- Varilac
Квалификације:
- III / IV/ V Степен машинске струке
- Обавезно радно искуство на истим или сличним пословима,
- одговара за послове радног мјеста,
- анализира конструктивно-технолошку документацију и упутства за рад,
- рационално користи средства рада, енергију, материјал и вријеме,
- адекватно користи све врсте материјала који се користе при изради металних
конструкција,
- рационално и адекватно употребљава одговарајуће резне, стезне, мјерне, ручне алате и
приборе који се користе за обликовање, монтажу и демонтажу склопова, конструкција...итд,
- кроји, исјеца,процјеца и обликује материјале који се користе при изради металних
конструкција (ручно и машински),
- изводи чврсто везивање позиција заваривањем (електролучно и ЦО2 заваривање),
лемљењем и растављиво везивање позиција (завртњи, заковице, чивије...итд),
- планира, припрема, изводи провјеру квалитета извршене операције, у току извођења
захвата и операције, сарађује и комуницира са сарадницима у Радионици, Службом
испитивања и Службом за контролу производње,
- одговара за квалитет извршених задатака
- обавља и друге послове у оквиру свог рада,
- избјештава о спроведеним активностима пословођу Радионице,
- обавезан је примјењивати систем управљања квалитетом у домену послова које обавља
- за свој рад одговара шефу Радионице
- обавља и друге послове по налогу шефа Радионице из домена дјелатности Друштва.
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IV
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
- Радна биографија
- Диплома завршене школе
- Доказ о радном искуству
- Сертификат, диплома или сличан документ о стеченом образовању (познавању енг.језика)

V
Koнкурс је отворен до попуне наведених радних мјеста. Пријаве се могу доставити путем поште,
сајта фирме или Е-mail/a, на:

Адреса: Улица Подградачка 11, 75420 Братунац
Контакт телефон: +387 56 490 461 ; +387 66 585 633
Еmail: zeljko.pantelic@trb.ba , или путем сајта: www.trb.ba ( опција CAREER)
Контакт особа: Жељко Пантелић Дипл. Правник

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР:
Ристић Славенко
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