ZAPOSLUJEMO (M/Ž)

VIŠJI KONSTRUKTER
SODELAVEC V RAZVOJNEM ODDELKU

Šenčur

Zaposlimo inženirja/inžeinirko strojništva, ki je pripravljen/a sprejeti
izziv doktorskega študija s področja varilnih transformatorjev,
proizvodnih tehnologij ter proizvodnih sistemov (financiranje študija).
OD NOVEGA SODELAVCA PRIČAKUJEMO:
VII. stopnjo izobrazbe - smer strojništvo,
samoiniciativnost in natančnost,
pripravljenost na učenje,
odlične komunikacijske sposobnosti,
poznavanje projektnega vodenja,
poznavanje proizvodnih tehnologij in materialov,
poznavanje proizvodnih sistemov, vrednostne verige materiala in
informacij,
poznavanje osnov statistike, meritev in načrtovanja ekperimentov,
aktivno znanje slovenskega in angleškega ali nemškega jezika.
Nudimo vam stimulativno delovno okolje, interna in eksterna izobraževanja ter strokovno in
osebno rast v mednarodnem okolju.
Novi sodelavec bo član skupine inženirjev, ki skrbi za razvoj, konstrukcijo in podporo proizvodnji
shinhronskih in asinhronskih elektromotorjev ter varilnih transformatorjev v podjetju Bosch
Rexroth d.o.o.
Zaposlitev ze določen čas 2 let, z vpisom v program 2021/22 Univerze v Ljubljani ali Univerze v
Mariboru (najkasneje do 1.9.2021). Nato možnost zaposlitve za nedoločen čas. Poskusna doba 6
mesecev.

PRIJAVITE SE:
BOSCH REXROTH d.o.o.
Kidričeva cesta 81, 4220 Škofja Loka
04-5022-603 ali 04-5022-604
zaposlitev@bosch.com

Vabimo vas, da do ponedeljka 31.05.2021 pošljete prošnjo z
življenjepisom v kadrovsko služo preko e-pošte zaposlitev@bosch.com

Vaše naloge bodo predvsem
konstruiranje izdelkov
pripravljanje in izdelovanje konstrukcijske dokumentacije
sodelovanje pri prototipni proizvodnji
izvajanje sprememb konstrukcijske dokumentacije
vodenje evidenc

BOSCH REXROTH d.o.o.
Smo eden izmed največjih proizvajalcev namenskih varilnih transformatorjev za uporovno
točkovno varjenje avtomobilskih karoserij. Hkrati znotraj poslovne enote, ki je del koncerna Bosch
Rexroth, nosimo tudi odgovornost za razvoj varilnih transformatorjev.
Imamo lastno razvojno in raziskovalno skupino. V današnjem času postaja razvoj produkta vedno
bolj neločljivo povezan s proizvodnjo tega produkta, tako tehnologijo, kot vrednostnim tokom,
kvaliteto ter ponovno uporabo ali reciklažo.
Zaradi celovite kompleksnosti življenjskega cikla produkta in v želji izboljšati učinkovitost
proizvodne in razvojne verige želimo vlagati v mladega strokovnjaka ali strokovnjakinjo, ki bo po
dokončanem doktorskem študiju samostojno prevzela odgovornost za celoten življenjski cikel
produktov varilnih transformatorjev.
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