
 

 

 

 

 

 

Metalska industrija Varaždin dioničko društvo zapošljava na radnom mjestu :  
METALURG M/Ž 

Metalska industrija Varaždin d.d. (MIV d.d.) renomirani je svjetski proizvođač ventila i fazona koji se ugrađuju u 
vodovodne sustave, sustave za odvodnju, energetske sustave, sustave za desalinizaciju, pumpne stanice te procesnu 
industriju diljem svijeta.  MIV d.d. prodaje svoje proizvode u više od 40 zemalja svijeta, 60% svoje proizvodnje izvozi, 
a tradicija tvrtke seže u davnu 1939. godinu. Danas je MIV, dioničko društvo koje zapošljava oko 600 djelatnika.  

Opis posla :  

• Vođenje cjelokupnog procesa od plana lijevanja, pripreme sirovina do ulijevanja taline u lonce.  

• Kontroliranje rada talioničkih agregata.  

• Praćenje kvalitete i kvantitete svih ulaznih sirovina koje se koriste u talionici.  

• Praćenje kemijskih i mehaničkih analiza  za kvalitetu i eventualna korekcija istih. 

• Evidencija i nadzor popunjavanja svih kontrolnih tabela u talionici.  

• Proračun šarži, potrebnih legura, nodulatora i cjepiva za određene kvalitete lijeva. 

Uvjeti :  

• VŠS metalurški smjer 

• znanje rada na računalu: programi MS Office i drugi računalni programi neophodni za obavljanje posla 

• znanje o principu radu srednje frekventnih peći i  agregatima u talionici 

• sposobnost planiranja, organiziranja i vođenja poslova, sposobnost vođenja i upravljanja ljudima 

• znanje stranog jezika 

• razvijene radne navike 

• sposobnost brze intervencije u izvanrednim situacijama 

• odgovornost,  pouzdanost, komunikativnost, sistematičnost, kreativnost, sposobnost rada u timu  

Što nudimo :  

• postepeno uhodavanje u posao uz mentora i mogućnost napredovanja 

• sudjelovanje u nastajanju proizvoda od ideje do realizacije 

• mogućnost neprestanog učenja i usavršavanja  

• stimulativna primanja 

• naknada prijevoza u cijelosti 

• dodatak za topli obrok 

• ugovor na neodređeno nakon probnog roka 

• prigodne nagrade 

• korištenje Multisport kartice 

• ugodnu i sigurnu radnu okolinu u vlasništvu internacionalne kompanije 

 

Zamolbe sa naznakom radnog mjesta poslati do 23.09.2022. na mail adresu posao@miv.hr. 

Obavijest o zaštiti osobnih podataka : 
  
Društvo METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN d.d., Metalska ulica 2, 42000 Varaždin (dalje: MIV d.d.), tijekom predmetnog natječaja, u svojstvu 
voditelja obrade sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, prikuplja i obrađuje osobne podatke kandidata sadržane unutar 
dokumentacije dostavljene sukladno uvjetima natječaja, te ih zadržava za vrijeme trajanja natječaja i nakon toga zadržava na razdoblje od slijedeće 
dvije godine isključivo u svrhu mogućeg zapošljavanja u budućnosti. Nakon isteka tog roka MIV d.d. trajno i na siguran način uništava zaprimljenu 
dokumentaciju ili je vraća kandidatima ukoliko je primjenjivo. Za ostvarivanje svojih prava na uvid u vlastite osobne podatke i izmjene istih te ostala 
prava, kandidati mogu podnijeti zahtjev pisanim putem na adresu MIV d.d. kojom prilikom će MIV d.d. provjeriti identitet podnositelja zahtjeva 

sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.  


