
Želite postati eden več kot 200 
zaposlenih v podjetju, kjer so zaposleni 
naš najpomembnejši vir? Vas veseli 
delo s programi, kot sta Solid Works in 
AutoCAD? Iščete dolgoročno zaposlitev? 
V kolikor lahko na eno, ali še bolje, na vsa 
vprašanja odgovorite pritrdilno, imamo 
novo priložnost za vas.

Vaše novo delovno mesto obsega dnevni pregled pro-
izvodnje (kakovostni pregled izdelkov in naključna iz-
vedba meritev po kontrolnih postopkih), analiziranje 
procesnih in kakovostnih odstopanj v sistemu MES ter 
podajanje ustreznih ukrepov in rešitev. Prav tako boste 
aktivno sodelovali pri reševanju reklamacij, iskali ustre-
zne rešitve, imeli nadzor nad njihovo izvedbo ter uspo-
sabljanjem zaposlenih.

Priložnost za izražanje avtonomije boste imeli pri opti-
mizaciji procesov, uvajanju novih tehnologij in materi-
alov. Pripravljali in urejali boste tehnološke procese in 
recepture ter aktivno sodelovali pri sistemu vitke proi-
zvodnje (5S, TPM, KVP, SFM, SMED, P3). Pri delu bos-
te uporabljali sistem SAP. Kot tehnična podpora boste 
sodelovali s prodajno in nabavno službo.

Vabimo vas v delovno okolje, kjer delujemo kot ekipa, se 
spoštujemo, si zaupamo in nam je mar drug za druge-
ga. Skupaj sledimo viziji, da lahko dosegamo naše pos-
lanstvo, izdelujemo visokokakovostne izdelke, opravlja-
mo pomembno delo in skupaj rastemo kot posamezniki. 

Da bomo lahko skupaj dosegali zastavljene cilje, želi-
mo okrepiti ekipo z vami, ki imate zaključeno izobrazbo 
strojne smeri, ste vestni, fleksibilni in odgovorni do dela. 
Radi delate v ekipi, pri svojem delu pa ste natančni.
 
Pomembno nam je, da lahko z vami dolgoročno sode-
lujemo, zato vam k rednemu plačilu omogočamo doda-
tne stimulacije, nadgrajevanje znanja in napredovanje. 
Čaka vas delo v dinamičnem delovnem okolju ter mladi 
in motivirani ekipi.

V kolikor se prepoznate v opisu, vas vabimo, da se prijavite 
na razpisano delovno mesto TEHNOLOG PROCESA IN 
KAKOVOSTI (m/ž), na naslov: kadrovska@isokon.si www.isokon.si

 www.linkedin.com/company/isokon-d-o-o/
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