
ODLIČNOST JE VODILO, 
KI NAS UVELJAVLJA V SVETU.

Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o.

-

www.litostrojpower.com

RAZISKOVALEC za področje funkcijskih preizkusov in meritev

Primarne naloge in odgovornosti:

- izdelava protokola zahtevanih meritev in poročila opravljenih meritev,
- prevzemi pomožnih sistemov (hidravlični, pnevmatski, hladilni, …) pri dobaviteljih,
- kontrola, nastavitve in meritve na hidravličnem sistemu krmiljenja turbin pred odpremo na teren,
- pregled, zagon in nastavitev dobavljene opreme na terenu (pomožni sistemi, hidromehanska oprema, 

turbinska oprema,…) za varno in zanesljivo obratovanje
- izvedba meritev za dokazovanje pogodbenih garancij,
- sodelovanje pri pripravi strokovnih elaboratov in analiz ter odpravo neskladnosti

Sekundarne naloge in odgovornosti:

- konstruiranje delov strojev, naprav, orodij in priprav
- izdelovanje in pripravljanje tehnične dokumentacije
- sodelovanje pri pripravi strokovnih elaboratov, analiz, ekspertiz in analiz.

Od kandidatov pričakujemo:

- univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo s področja strojništva ali fizike
- visoko raven znanja angleškega jezika, pri čemer je zaželeno tudi znanje nemškega jezika ali 

drugega tujega jezika
- pripravljenost za delo na terenu v Sloveniji in v tujini s posameznim trajanjem ~1 mesec 

ter skupno 3 – 6 mesecev na leto,
- natančnost, zanesljivost in inovativnost, 
- sposobnost samostojnega dela in analitičnega ter logičnega mišljenja
- skupinska usmerjenost,
- sposobnost dela na višini. 

Poleg navedenega so zaželene izkušnje s področja izvajanja meritev, dela z merilno opremo, dela s programom Lab-
View, Creo, Ansys, ročne spretnosti ter strokovni izpit za odgovorno vodenje del na gradbišču po ZGO

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev, s 3 mesečno poskusno dobo.
Kasneje je možna zaposlitev za nedoločen čas. 

Prijave zbiramo do 15.02.2020 na elektronskem naslovu kadri@litostrojpower.eu  

Datum objave: 20.1.2020

Smo podjetje, ki uspešno nadaljuje slovensko tradicijo razvoja in izdelave vodnih turbin ter hidromehanske opreme. 
Pod okriljem svetovno uveljavljene lastne blagovne znamke LITOSTROJ POWER ponujamo celovite rešitve za hidro-
energetsko opremo od zasnove do izvedbe na ključ. Naše vodne turbine, industrijska in preoblikovalna oprema ter 
črpalke, se nahajajo v več kot 60 državah.

Upravljavec osebnih podatkov je Litostroj Power d.o.o., Družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske in industrijske opreme, d.o.o.. Vaše 
osebne podatke nam posredujete prostovoljno, potrebujemo pa jih za namen postopka zaposlovanja. Pravico imate zahtevati dostop do vaših osebnih 
podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov, ter omejitev njihove obdelave in prenos podatkov. Kadarkoli imate pravico umakniti dano soglasje. V 
kolikor želite uresničiti svoje zgoraj naštete pravice ali imate kakršna koli vprašanja o obdelavi vaših osebnih podatkov, nas prosimo kontaktirajte na e-mail 
naslov: kadri@litostrojpower.eu

K sodelovanju vabimo kandidate, ki jim izziv predstavlja:

- izvajanje preizkusov in meritev v razvojno in tehnološko najzahtevnejšem programu 
strojegradnje – programu vodnih turbin in hidromehanske opreme,

- dinamično mednarodno okolje polno izzivov, ki nudijo možnosti za osebni in strokovni razvoj,
- kultura kakovosti in ciljno naravnana kultura podjetja.

Razpoložljivo delovno mesto:


