
Delovne izkušnje

Naloge in odgovornosti
- Konstruiranje posameznih delov, sklopov za 
namenske stroje, naprave in priprave za 
avtomatizacijo proizvodnih procesov.

- Izdelava načrtov in tehnične dokumentacije.

- Montaža posameznih strojnih elementov in 
nadzor nad montažo.

- Komunikacija z dobavitelji in tehnično 
usklajevanje.

- Načrtovanje pnevmatskih sistemov strojev in 
naprav.

- Skrb za prenos informacij in znanja v druge 
oddelke podjetja.

-Polni delovni čas

TEHNOLOG KONSTRUKTER

ZAPOSLIMO

 - 0 - 1 leto

- Zahtevana strokovna izobrazba: VI. ali VII. 
stopnja izobrazbe tehnične smeri.

- Poznavanje principov konstruiranja v 
strojegradnji.

- Sposobnost dokumentiranja in priprave 
tehnične dokumentacije.

- Znanje angleškega jezika.

- Natančnost in zanesljivost ter samostojnost 
pri delu.

- Odgovornost za delo, komunikativnost, 
samoiniciativnost, sposobnost timskega dela.

- Dobro znanje 3D CAD programov 
(SolidWorks).

- Dobro znanje in uporaba računalniških orodij 
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

- Vozniški izpit kategorije B.

Ponujamo
- Konstruiranje posameznih delov, sklopov za 
namenske stroje, naprave in priprave za 
avtomatizacijo proizvodnih procesov.

- Izdelava načrtov in tehnične dokumentacije.

- Montaža posameznih strojnih elementov in 
nadzor nad montažo.

- Komunikacija z dobavitelji in tehnično 
usklajevanje.

- Načrtovanje pnevmatskih sistemov strojev in 
naprav.

- Skrb za prenos informacij in znanja v druge 
oddelke podjetja.
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Delovne izkušnjeNaloge in odgovornosti

- Programiranje PLC krmilnikov Siemens v TIA 
portalu

- Zagon strojev, testiranje

- Servis strojev

-Polni delovni čas

PROGRAMER PLC KRMILNIKOV

ZAPOSLIMO

 - Vsaj 2 leti delovnih izkušenj(prednostno na 
področju avtomatizacije)

- Zahtevana strokovna izobrazba: V. VI. ali VII. 
stopnja izobrazbe elektro smeri.

- Programiranje v Siemens TIA portal

- Osnove elektro projektiranja

- Branje elektro načrtov

- Znanje angleškega jezika.

- Odgovornost za delo, komunikativnost, 
samoiniciativnost, sposobnost timskega dela.

- Natančnost in zanesljivost ter samostojnost 
pri delu.

- Dobro znanje in uporaba računalniških orodij 
MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

- Vozniški izpit kategorije B.

Ponujamo

- Zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim 
poskusnim obdobjem.

- Delo v dinamičnem okolju.

- Izplačilo poslovne uspešnosti ob koncu leta.

- Stimulativno redno plačilo.

- Možnost osebnega in strokovnega razvoja.

- Dodatna izobraževanja
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