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  ЈКП Водовод Лесковац,   Пана Ђукића бр.14 

 

   Због повећаног обима посла, оглашавамо потребу за пријем у радни однос 

следећих струковних профила: 

 

 

1. Главни инжењер грађевинске струке на градилишту; 

 

 -  1 извршиоца - на неодређено време, након 6 месеци  рада на одређено 

време  

             

Опис послова: 

• Врши послове на одржавању водоводне и канализационе мреже 

• Организује рад службе и доноси техничка решења за поправку хаварија на мрежи 

• Врши послове код изградње и реконструкције хидротехничких објеката из области 

грађевинарства,  

• Врши послове надзора код изградње, учествује у пословима примопредаје и послове на 

коначном обрачуну 

• Активно учествује у отклањању хаварија ради оспособљавања система за 

водоснабдевање, како  мреже тако и грађевинских објеката. 

Услови: 

• VII степен стручне спреме – предност имају инжењери хидрограђевинске струке 

• Са или без радног искуства на пословима инжењера грађевине 

• Активно коришћење MS Office пакета, AutoCAD и интернета 

• Возачка дозвола Б категорије 

• Самосталан и рад у тиму 

• Добра комуникација са сарадницима 

• Одговорност у реализацији пројектних задатака 

• Аналитичност и способност самосталног решавања непредвиђених ситуација 
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2. Инжењер хидро-машинског одржавања 

 
            -   1 извршиоца - на неодређено време, након 6 месеци  рада на одређено 

време  

 

             

Опис послова: 
• непосредно организује и контролише рад радника на постројењу за прераду отпадних 

вода везано за процесно-машинску опрему у складу са законом, прописима и 

правилима струке, 

• одговара за техничку исправност и функционалност средстава за рад (пратеће опреме, 

машина, уређаја, инструмената итд), 

• одговоран је за исправно функционисање хидромашинске опреме на објектима линије 

воде и линије муља, као и остале опреме у надлежности службе уз оптимално 

искоришћење машина и енергије, 

• планира, организује и спроводи одржавање хидро-машинске опреме распоређене на 

локацијама које припадају служби, по динамици и у складу са препорукама 

испоручиоца и важећим прописима и стандардима, 

• врши стручна испитивања, превентивне прегледе и обраду стања опреме, предлаже 

техничка решења у циљу оптимализације хидро-машинске опреме у функцији 

технологије прераде отпадних вода, 

• непосредно ради и координира послове на постројењу  из области машинске струке 

 

Услови: 

• VII степен стручне спреме – предност имају инжењери хидромашинске струке 

• Са или без радног искуства на пословима инжењера грађевине 

• Активно коришћење MS Office пакета, AutoCAD и интернета 

• Возачка дозвола Б категорије 

• Самосталан и рад у тиму 

• Добра комуникација са сарадницима 

• Одговорност у реализацији пројектних задатака 

• Аналитичност и способност самосталног решавања непредвиђених ситуација 

 
 

  Рок за достављање пријава је отворен до пријема свих горе наведених 

упошљеника. 

  

Шта нудимо: 

• Путни трошкови доласка на посао и одласка с посла 

• Регрес, јубиларне награде, новогодишњи поклон за децу, 

• Све остале бенефиције у складу са важећим општим актима 

• Плаћање прековременог рада 

• Динамично окружење, континуирано стицање знања, напредовање у каријери  

• Редовну месечну зараду 
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           Разговор и тестирање кандидата биће обављен у управној згради 

комуналног предузећа, по претходној најави кандидата на телефон 016/245-108 

када ће бити заказан термин за сваког појединачно. 

 Предност имају млади перспективни кадрови, жељни стицања знања, 

искуства, спремни за изазове и пре свега одговорни за обављање послова из своје 

области.   

 

 Кандидати су дужни да на заказан термин и разговор доставе: 

− CV  

− доказ о идентификацији (лична карта),  

− фотокопију дипломе о траженом степену стручне спреме одговарајућег 

профила 

− доказ о претходном радном искуству уколико услови то захтевају. 

 

  


