Skupino ISKRA ISD d.o.o. odlikuje 70-letna tradicija iz področja predelave kovin, plastičnih
mas, litjem aluminija ter galvanske zaščite. Delujemo na področju avtomobilske industrije,
energetike in bele tehnike. Skupina šteje 600 sodelavcev in jo sestavlja 5 družb.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije, zato družba
ISKRA ISD - LIVARNA d.o.o., k sodelovanju vabi kandidate za delovno mesto:

TEHNOLOG MEHANSKE OBDELAVE (m/ž)
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
• najmanj V. stopnja izobrazba strojne smeri,
• aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,
• izkušnje z delom v tehnologiji,
• znanja iz programiranja CNC strojev,
• poznavanje standardov avtomobilske industrije.
Opis del in nalog:
• iskanje optimalnih rešitev vpenjanja obdelovancev na stroj,
• priprava predlogov za izboljšanje postopkov procesa dela,
• priprava predlogov za reševanje problemov,
• priprava predlogov in izvajanje aktivnosti za povečanje produktivnosti in
gospodarnosti proizvodnje,
• priprava tehnično – tehnološke in kontrolne dokumentacije,
• reševanje in optimizacija tehnično – tehnoloških postopkov v proizvodnji,
• spremljanje in nadzor poizkusne in tekoče proizvodnje,
• kontrola izvajanja predpisane planske, tehnološke in delovne discipline ter ukrepanje
v primerih odstopanj,
• uvajanje novih strojev in tehnoloških postopkov,
• sodelovanje pri izdelavi preventivnih planov vzdrževanja delovnih strojev in
prostorov,
• sodelovanje pri izdelavi normativov,
• skrb za ergonomsko ureditev delovnih mest,
• izdelovanje stroškovnih analiz,
• sodelovanje v timih za izvedbo projektnih nalog.
Osebnostne lastnosti:
• komunikativnost, organizacijske sposobnosti, sposobnost analitičnega in inovativnega
razmišljanja, samoiniciativnost, proaktivnost.

Nudimo:
• zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom,
• fleksibilen delovni čas,
• delo v mladem, rastočem kolektivu,
• sodelovanje pri odločitvah,
• kritje vseh stroškov pri udeležbi na izobraževanjih, sejmih,…
• priložnost za osebni in strokovni razvoj,
• možnost inoviranja,
• dinamično delo v stimulativnem okolju,
• možnost nagrade za »najboljšega zaposlenega« meseca,
• mesečna stimulacija,
• 13. plača, božičnica.
Delo bo potekalo v Kranju.
Če imate veliko dobre volje in željo po napredovanju, vas vabimo da se nam pridružite.
Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov,
barbara.benedicic@iskra-isd.si, najkasneje do 20.06.2018.
Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani http://www.iskra-isd.si.

