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ELEKTRO PROJEKTANT za sisteme upravljanja 
turbin in drugih strojev

ZMAGUJ Z NAMI in se prijavi na razpis:

SI ŽELIŠ: 
• POGLOBITI ZNANJE V PROJEKTIRANJU SISTEMOV UPRAVLJANJA TURBIN IN DRUGIH NAPRAV?   
• SODELOVATI NA MEDNARODNIH PROJEKTIH?  
• DOLGOROČNO ZAPOSLITEV V DINAMIČNEM IN RAZVOJNO NARAVNANEM OKOLJU?

Pridruži se skupini LITOSTROJ POWER, kjer uspešno nadaljujemo tradicijo slovenskega razvo-
ja in izdelave vodnih turbin in hidromehanske opreme. 
Pod okriljem svetovno uveljavljene blagovne znamke LITOSTROJ POWER kupcem zagotavlja-
mo celovite rešitve, od zasnove do izvedbe na ključ. Kjerkoli na svetu.

Zaupali vam bomo:

• Elektro projektiranje sistemov, 
• Testiranja in zagoni opreme v podjetju in na terenu,
• Sodelovanje pri pripravi ponudb. 

Pričakujemo:

•  Univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo elektro smeri, 
• Visoko raven znanja angleškega jezika,
• Zaželeno je znanje nemškega jezik,
• Poznavanje računalniških orodij za delo (npr. WSCAD,…),
• Inovativnost, natančnost in zanesljivost,
• Sposobnost logičnega mišljenja, timsko usmerjenost,
• Pripravljenost za občasno delo na terenu.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev, s 3 mesečno poskusno dobo. 
Kasneje je možna zaposlitev za nedoločen čas.
Prijave z življenjepisom zbiramo do 17.06.2019 na elektronskem naslovu kadri@litostrojpower.eu.

Datum objave: 31.05.2019

52 MW1400 ton

325 ton150 bar25 %
-

6,5 m 750 min-1

0,02 mm 0,3 %

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 post-
opka 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 kontaktira-
jte na e-mail naslov: kadri@litostrojpower.eu


