Skupina DMG MORI je ena največjih proizvajalcev strojev za obdelavo kovin in vodilni globalni proizvajalec CNC-vodenih
centrov in stružnic.
Izdelki DMG MORI vključujejo visoko tehnološke stroje CNC, kot so stružnice, rezkalni stroji, napredne tehnologije (ULTRASONIC /
LASERTEC) kot tudi programske rešitve in sistemi. Industrijske storitve vključujejo širok obseg storitev v času celotne življenjske dobe
stroja, rabljenih strojev, dodatkov in energijskih rešitev.

Več kot 12.000 zaposlenih prispeva k uspehu našega podjetja. Skupaj 164 domačih in mednarodnih prodajnih in
servisnih lokacij v 76 državah pod globalno blagovno znamko DMG MORI vzdržuje neposreden stik z našimi strankami.
Kot “Global One Company” smo prisotni na vseh pomembnih svetovnih tržiščih.
Naša stalna rast temelji na zaposlovanju in razvoju posameznikov, ki lahko pozitivno prispevajo k našemu poslu.

Inženirji pripravniki na terenu

s sedežem v Ljubljani, Slovenija.

Kot pripravnik se boste naučili sestaviti kompleksne stroje in sisteme iz mehanskih, električnih in elektronskih delov.
Vaše dolžnosti bodo tudi nastavitev delovanja, programiranje in namestitev programske opreme. Poleg tega se boste
naučili vzdrževati, popravljati in nadgraditi naše stroje. Usposabljanje je praktične narave s ciljem, da vas pripravimo na
prihodnje servisne naloge na terenu z našimi strankami.
Ob delu z izkušenim inženirjem na terenu, ključne odgovornosti vključujejo:








Namestitev na terenu, reševanje težav, popravilo in vzdrževanje opreme in kontrole orodij CNC-strojev.
Tehnična predstavitev izdelka stranki kot tudi usposabljanje in namestitev orodja, delovanje in programiranje.
Podpora koordinatorju rezervnih delov z določanjem delov, ki jih stranka potrebuje.
Posredovanje zahtev za predloge storitev in ponudbe (RFPs/RFQs).
Priprava poročila o storitvah z zbiranjem, analiziranjem in povzemanjem informacij o popravilih.
Uskladitev in integracija poročil o storitvenih dejavnostih; vzdrževanje in posodabljanje baze strank (ERP).

Uspešen kandidat bo imel kombinacijo znanja, spretnosti in izkušenj, ki bodo vsebovale:

IZKUŠNJE IN ZNANJA:






0−2 leti izkušenj na področju mehanskih in električnih instalacij, pri reševanju težav, popravilih in vzdrževanju
CNC-obdelovalnih strojev in avtomatizacije.
Sposoben delati s strankami, z njimi ustrezno komunicirati, graditi in ohranjati učinkovite poslovne odnose.
Samostojen in sposoben delati v posvetovalnem timu ter biti usmerjen k rezultatom in rešitvam v prodajnem
okolju.
Zmožen preprostega pojasnjevanja zapletenih tehničnih vprašanj.
Prikazane analitične sposobnosti reševanja težav.

POTREBNA ZNANJA:







Diploma iz strojništva, elektrotehnike ali druge tehnične usmeritve.
Zmožnost branja in interpretacije električnih in mehanskih shem.
Poslovna raven verbalne in pisne komunikacije v slovenskem in angleškem jeziku.
IT-znanja (MS Office).
Veljavno vozniško dovoljenje.
KAJ NUDIMO:







Konkurenčno plačilo,
bonus za ustvarjanje poslovnih priložnosti,
tehnično izobraževanje v tovarnah v tujini z uveljavljenim mednarodnim delovnim okoljem,
službeno vozilo za poslovno in zasebno uporabo,
mobilni telefon in IT-oprema.

Zaposlitev je najprej omejena na 24 mesecev z namenom stalne zaposlitve.

Svoj CV pošljite v angleškem jeziku na e-poštni naslov: HR_SEE@dmgmori.com

