Pridružite se nam in ustvarjajte prihodnost v uspešnem podjetju, v
katerem boste lahko delali na zanimivih projektih v Sloveniji in tujini,
razvijali svoje potenciale in aktivno sodelovali pri uresnicevanju ciljev
podjetja.
V skladu s strateškimi cilji želimo okepiti našo ekipo sodelavcev, zato vam nudimo atraktivno delovno mesto

Strokovni sodelavec projektanta strojnih inštalacij in opreme za
industrijske hladilne sisteme (m/ž)
Kraj dela: Žalec (IC Arnovski gozd ob izvozu iz AC)

PRESERVING THE
FRESHNESS OF
NATURE

Glavne naloge in odgovornosti:
Tehnološko obdeluje projekte - industrijske hladilne sisteme in hladilnice,
sodeluje pri izdelavi projektne in tehnične dokumentacije strojnih inštalacij in opreme projektov,
izdeluje tehnično osnovo za izdelavo ponudb,
deﬁnira in izdeluje zahtevke za naročilo projektiranega materiala,
sodeluje pri reševanju servisnih problemov,
kontaktira z dobavitelji glede tehničnih vprašanj oz. zahtev,
sodeluje pri razvoju produktov.

Od vas pričakujemo:
univerzitetno izobrazbo strojne smeri - energetika,
dobro znanje računalniških programov AutoCAD, MS Ofﬁce (Excel, Word, Outlook), zaželeno poznavanje
SolidWorks,
aktivno znanje angleškega in hrvaškega/srbskega jezika,
dobro poznavanje strojne stroke s projektiranjem,
pripravljenost na učenje in pridobivanje novih veščin.
Ponujamo:
Zaposlitev v uspešnem, srednje velikem podjetju.
Priložnost za osebni razvoj in aktivno sodelovanje pri uresničevanju ciljev podjetja.
Stimulativno plačilo.
Prijetno in sodobno delovno okolje.
Če vas zanima delo na omenjenem področju, vas vabimo, da nam prijavo z življenjepisom posredujete
do 30. septembra 2022 na email: zaposlitev@eho.si.
V EHO d.o.o. razvijamo in gradimo vrhunske, energetsko učinkovite ter okolju prijazne industrijske sisteme hlajenja, skladiščenja in zorenja, ki zagotavljajo dolgotrajno
ohranjanje svežine izdelkov in živil. Smo med vodilnimi evropskimi izvajalci industrijskih hladilnih sistemov. Že več kot 42 let z našimi visoko usposobljenimi in izkušenimi
strokovnjaki izdelujemo visokokakovostne po meri narejene hladilne sisteme, ki jih gradimo širom po svetu. Ponosni smo na več kot 800 uspešno izvedenih projektov in
odlične poslovne odnose s svojimi partnerji v več kot 30 državah. Več o podjetju na www.eho.eu

