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 hidroenergetsko opremo od zasnove do izvedbe na ključ. Naše vodne turbine, industrijska in
preoblikovalna oprema ter črpalke, se nahajajo v več kot 60 državah.
Ste strokovnjak, ki išče odlično priložnost, da se pridruži ambicioznemu podjetju z več kot 100- letno tradicijo?
Če je tako, bi vas radi spoznali.

Iščemo sodelavca za prosto delovno mesto:

Raziskovalec za področje funkcijskih preizkusov in meritev (m/ž)

Naloge in odgovornosti:
-

Prevzem sklopov opreme pri dobaviteljih

-

meritve na delavniških preizkusih opreme

-

meritve in terenski zagoni dobavljenega agregata,

-

analize merjenih vrednosti,

-

izdelava tehnične dokumentacije povezane z delovnim mestom.

-

konstruiranje strojev, orodij in priprav,

-

priprava tehnične dokumentacije za stroj orodja in priprave.

Od kandidatov pričakujemo:
-

univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo s področja strojništva, elektrotehnike ali fizike,

-

visoko raven znanja angleškega jezika, zaželeno je znanje nemškega ali drugega tujega jezika,

-

pripravljenost za delo na terenu v Sloveniji in v tujini s posameznim trajanjem do 1 meseca ter skupno
3 - 6 mesecev na leto,

-

natančnost, zanesljivost, samoiniciativnost in inovativnost,

-

sposobnost samostojnega dela in analitičnega ter logičnega mišljenja,

-

sposobnost dela v skupini,

-

sposobnost dela na višini.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s 6 mesečno poskusno dobo z možnostjo kasnejše
zaposlitve za nedoločen čas.
Prijave z življenjepisom zbiramo do 04.02.2021 na elektronskem naslovu kadri@litostrojpower.eu
Datum objave: 04.01.2021
www.litostrojpower.com
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

