
 

Crane Co. je več milijardno ameriško globalno podjetje, ki ga je leta 1855 ustanovil R.T. Crane. Podjetje zaposluje več kot 12.000 ljudi v Ameriki, 
Evropi, Bližnjem vzhodu, Aziji in Avstraliji. Naši izdelki so nepogrešljivi v kemični in naftni industriji, proizvodnji električne energije, transportu, 
letalstvu in pri tiskanju denarja. Družba se deli na štiri poslovne segmente: Fluid Handling, Payment & Merchandising Technologies, Aerospace 
& Electronics in Engineered Materials. Del segmenta Fluid Handling je tudi slovensko podjetje Armature d.o.o., ki razvija in izdeluje tehnološko 

napredne sisteme na področju industrijskih ventilov. Za več informacij obiščite našo spletno stran: Napaka! Sklicna hiperpovezava ni 
veljavna.www.cranecpe.com 

 

 

 

 

 

Delovno mesto: INŽENIR ZA KROGELNE VENTILE (m/ž) 

Lokacija: Armature d.o.o., Koroška cesta 55, 2366 Muta 

 

 

 

 

 
 
 
Delovne naloge in odgovornosti: 
· Oblikovanje kosovnic, vključno z izbiro materialov, izračuni in 

proizvodnimi postopki, 
· Ustvarjanje skic, navodil za testiranje in dokumentacij za izdelke, 
· Tesno sodelovanje z ekipo NPD in inženiringom, 
· Podpora proizvodnji in kontroli kakovosti, 
· Podpora prodajni službi pri izbiri pravih lastnosti izdelka za 

izpolnjevanje zahtev kupcev. 
 

Naša pričakovanja: 
· Izobrazba na dodiplomskem študiju na področju inženirstva, 
· Poznavanje proizvodnih metod, 
· Zaželeno je poznavanje industrijskih standardov in specifikacij, kot 

so EN, DIN, ANSI, ASME, 
· Znanje angleškega jezika. 

 
Ponujamo vam: 
· Možnost dolgoročne zaposlitve in napredovanja v stabilnem, 

razvojno naravnanem in hitro rastočem podjetju, 
· Karierni in osebni razvoj v mednarodnem podjetju, ki sodeluje s 

svetovno znanimi kupci. 

K A R I E R N I   I Z Z I V 

Ali imate strast do načrtovanja in izdelave ventilov za kemično in energetsko uporabo? Ste vztrajni, 

komunikativni, entuziastični in konstruktivni? Ste sposobni kritične presoje in reševanja problemov 

ter imate žilico za organizacijsko ozaveščenost in strateško perspektivo? Če ste se v opisu prepoznali, 

vas vabimo, da nam na spodaj naveden kontakt pošljete prijavo na razpisano delovno mesto. Veselimo 

se srečanja z vami. 

PRIJAVE: 

 

http://www.cranecpe.com/

