PROIZVODNI OBRATI

“Pred štirimi desetletji sem od Mlinotesta prejemal
kadrovsko štipendijo, ki mi je seveda takrat, tako
kot bi tudi danes, ogromno pomenila. Izšolal sem
se v Zagrebu za poklic mlinarja in to delo z velikim
veseljem opravljam že 35 let.
Ker se tehnologija spreminja, se seveda spreminja
tudi način dela in res je danes dosti dela drugačnega
kot takrat. A žito je žito in pod valjček mora priti. In
novemu delu, novi tehnologiji se je treba prilagoditi.
Vsak dan se tudi sam naučim nekaj novega. In prav
to me v tem poklicu izpopolnjuje.
In ja, s svojim delom sem zadovoljen. In v vseh teh
letih me zaenkrat še ni bilo strah, da za delo ne bom
prejel plačila. Plača vedno je. Le zakaj naj bi iskal
drugo službo?“
Damijan Čufer, delovodja v Mlinu

V proizvodnji zaposlujemo sodelavce v različnih obratih ter lokacijah in na različnih delovnih
mestih. Na splošno lahko delo v proizvodnji razdelimo na upravljalce proizvodnih linij,
upravljalce pakirnih linij ter živilske delavce. Za razporede in vodenje procesov ter ljudi
skrbijo delovodje, medtem ko vodje obratov skrbijo za celotno poslovanje obrata, skupaj s
tehnološkimi procesi v proizvodnji, kjer sodelujejo s tehnologi.
Od naših zaposlenih na delovnih mestih upravljalcev linij (pakirnih in proizvodnih) pričakujemo
tehnično spretnost, osnovno poznavanje živilske branže, predvsem pa veliko željo po učenju in
pridobivanju novih znanj s področja avtomatizirane proizvodnje. Živilski delavci opravljajo lažja
proizvodna dela, kjer se pričakuje motorična spretnost in točnost pri delu. Na delovnih mestih,
kjer delo še vedno poteka ročno, zaposlujemo tudi peke in slaščičarje (pekarne, slaščičarne,
keksarna).
Vodje obratov in tehnologi so običajno inženirji živilske stroke. Vodje obratov skrbijo, da
celoten obrat posluje in deluje skladno z zastavljenimi cilji in sprejetimi standardi, tehnologi pa
so bolj usmerjeni na ustreznost izdelkov, tehnološkega procesa in vodenje vseh spremljajočih
procesov ter dokumentacije. Nezanemarljiva je njihova vloga pri razvoju novih izdelkov ter
izboljšavah obstoječega asortimana. Administrativni sodelavci v obratih skrbijo za izdajo
različnih dokumentov, ki spremljajo naše izdelke na poti do kupcev.
Kje se lahko zaposlim v proizvodnji?
- Velika pekarna Ajdovščina
- Velika slaščičarna Ajdovščina
- Tovarna svežih testenin Ajdovščina
- Tovarna suhih testenin Ajdovščina
- Mlin Ajdovščina
- Pekarna Peks Škofja Loka
- Pekarna in sendvičarna Kruh Koper v Kopru
- Slaščičarna Bernardin Portorož
- Brezglutenski oddelek Nova Gorica
- Mini pekarna Kobarid in Ilirska Bistrica
- Povezane družbe:
		
o Pekarna in keksarna v hčerinski družbi Pecivo d. d., Nova Gorica
		
o Tovarna Žitoproizvod, Karlovac, Hrvaška
		
o Tovarna Mlinotest-S, Ruma, Srbija
Če želite izvedeti več o zaposlitvi v Mlinotestu, nas kontaktirajte: na 05 36 44 554 ali
05 36 44 556, po elektronski pošti: kariera@mlinotest.si ali prek kontaktnega obrazca.

