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Zaposlitveni oglas/študentsko delo  -  Absolvent strojništva/konstrukter 

Podjetje DAT – CON D.O.O. je ponudnik sistemske integracije, namenske elektronike, specialne 

merilne opreme in multimedijske opreme. Ustanovljeno je bilo leta 1992. Sklepanje partnerstev z 

vodilnimi podjetji na področju termovizije, optike, namerilnih naprav, komunikacijske opreme je 

podjetju odprlo nove razvojne poti. S specialno opremo je podjetje uspešno prodrlo na evropske  in 

mednarodne trge z aktivnim sodelovanjem na mednarodnih razpisih. Z odličnim in učinkovitim 

sistemom za nadzor državnih meja je naša oprema pomembno prispevala tudi k doseganju varovanja 

Schengenske meje. 

Za vzdrževanje pravnega reda v državah in preprečevanju kriminalne dejavnosti smo zgradili vrsto 

sistemov, ki jih uporabljajo kriminalistične ter državne varnostne službe.  Podjetje je pridobilo 

certifikat za kakovost ISO 9001 in certifikat za varovanje informacij ISO 27001. 

Podjetje je razvojno naravnano in zelo fleksibilno glede delovnega časa in narave dela posameznikov. 

Spodbuja se kreativnost. 

 

Opis del in nalog: 

 razvoj produktov multisenzorske opreme in njihovih aplikacij v civilne in vojaške namene; 

 testiranje in izvajanje analiz prototipov ter uvajanje le-teh v proizvodnjo; 

 sodelovanje pri uvajanju inovativnih rešitev v rasti podjetja. 

Strokovna znanja in veščine: 

 VII. Stopnja izobrazbe strojne smeri (zaželena smer konstrukterstvo); 

 teoretično poznavanje statike, mehanike, dinamike in trdnosti; 

 poznavanje strojnih elementov in pogonov; 
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 osnovno poznavanje konstrukterskih veščin; 

 poznavanje tehniške in tehnološke dokumentacije; 

 znanje tujega jezika – angleščina; 

 optimiranje konstrukcij in vodenje revizij; 

 poznavanje tehnoloških postopkov; 

 občutek za dizajniranje produktov; 

 poznavanje standardov (pravila stroke in varnost produktov, …); 

 poznavanje modelirnika solidworks; 

 poznavanje IT tehnologije za medsebojno komunikacijo na različnih nivojih delovanja v 

podjetju. 

Osebnostne lastnosti: 

 razvojna naravnanost in ciljna usmerjenost; 

 sposobnost tehničnega presojanja in odločanja; 

 samoiniciativnost, natančnost in vztrajnost; 

 komunikacijske sposobnosti in sposobnost dela v timu; 

 fleksibilnost in odzivnost. 

Nudimo: 

 študentsko delo /redno delovno razmerje (odvisno od statusa kandidata); 

 možnost osebnega in profesionalnega razvoja; 

 dodatno izobraževanje; 

 dobro osnovno plačilo ter možnost stimulativnega nagrajevanja. 

Delo je zanimivo in strokovno zahtevno. Poteka v usklajenem, mladem in izkušenem kolektivu.  

 

Prijave pošljite na: accounting@dat-con.com  

 

Več na: http://www.dat-con.si/ in https://www.dat-con-defence.com 
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