
 
 
Podjetje Resalta d.o.o. je eno od vodilnih neodvisnih podjetij na področju energetskih 
storitev in razvoja obnovljivih virov energije na območju JV Evrope. V podjetje vabimo 
novega sodelavca na delovnem mestu 
 
 

Skrbnik energetskih sistemov I (M/Ž) 
 
 
Vaše delo bo zajemalo:  
 

• odgovornost za vzdrževanje in popravila dodeljenih energetskih sistemov in 
objektov; 

• spremljanje in nadzor odstopanja od načrta; 
• spremljanje in izvajanje preventivnih ukrepov za zagotovitev pravilnega 

delovanja sistemov in objektov; 
• nadzor in kontrola stroškov in urnikov vzdrževanja in popravil v okviru 

planiranih sredstev; 
• upravljanje sredstev tako, da se zmanjšuje čase izpadov in zagotovi zanesljivo 

storitev stranki; 
• koordinacija načrta vzdrževanja in popravil s stranko, podizvajalci in dobavitelji 

za zagotovitev kakovosti in učinkovitosti rabe sredstev v skladu s pogodbo; 
• zagotavljanje skladnosti s smernicami podjetja, panožnimi, naročniškimi in 

regulativnimi varnostnimi standardi ter praksami; 
• zagotavljanje brezhibnosti delovanja naprav in s tem zadovoljstvo strank, 

razvoj obstoječih odnosov s strankami; 
• odgovornost za vzdrževanje tehnične dokumentacije; 



• odgovornost za redna poročila o delovanju in uspešnosti; 
• podpora višjega skrbnika energetskih sistemov pri merjenju in preverjanju 

prihrankov energije; 
• vodji in višjemu skrbniku energetskih sistemov zagotavljati povratne 

informacije o učinkovitosti in težavah, s katerimi se srečujejo; 
 
 
K prijavi vabimo kandidate, ki: 
 

• imajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih 
• imajo višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri, zaželena elektrotehniška smer 
• prednost imajo kandidati z izkušnjami z vzdrževanjem sončnih elektrarn 

 
 

 
Zaželeno je, da imajo kandidati naslednje sposobnosti: 
 

• znanje angleškega jezika; 
• računalniško znanje: poznavanje paketa Microsoft Office; 
• visoko izražene tehnične spretnosti ter izkušnje s področja vzdrževanja in 

servisiranja energetskih sistemov 
• sposobnosti načrtovanja in organiziranja za izpolnjevanje dogovorjenih zahtev 

in organizacijo dela za izvedbo po načrtu; 
• Komunikacijske spretnosti za obravnavanje pritožb in reševanje sporov ter 

konfliktov; 
• sposobnost odkrivanja in reševanja problemov za izboljšanje učinkovitosti 

sredstev ter povečanje donosnosti projekta in zadovoljstva strank; 
• vozniško dovoljenje in prilagodljivost glede potovanj po državah članicah 

skupine Resalta. 
 

 
 
Od nas lahko pričakujete: 
 

• možnost dolgoročne redne zaposlitve, 
• redno in stimulativno plačilo, 
• dinamično delovno okolje, 
• možnost pridobitve novih znanj. 

 
 
Vaše prijave pričakujemo na: tinca.stopar@resalta.com. 
 
 


