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.
K sodelovanju vabimo sodelavca, ki ga navdušuje:
✓ kultura kakovosti in ciljno naravnana kultura podjetja,
✓ razvojno in tehnološko najzahtevnejši programi strojegradnje: program vodnih turbin, hidromehanske
opreme in dvigal,
✓ dinamično mednarodno okolje polno izzivov, ki nudijo možnosti za osebni in strokovni razvoj.

Razpoložljivo delovno mesto:

KONSTRUKCIJSKI KLJUČAVNIČAR (m/ž)
Vaše ključne naloge bodo:
•
•
•

usklajevanje in pripravljanje postopkov sestavljanja, zarisovanje in varilsko spenjanje zvarjencev,
druga dela in izvajanje korektur, kontroliranje dimenzij,
izvajanje končnih izrezov in razrezov.

Od kandidata pričakujemo:
•
•
•
•

izobrazbo strojne ali druge smeri ali izkušnje na tem delovnem mestu,
zaželen izpit za upravljanje dvigal s tal, atest za ROV – ni pogoj,
zaželena usposobljenost za manipulacijo z električnim paletnim vozičkom – ni pogoj,
sposobnost za delo na višini, natančnost in dobre ročne spretnost.

Izbranemu kandidatu nudimo:
•
•
•
•
•
•
•

konkurenčno plačilo,
dinamično delo v mednarodnem delovnem okolju,
možnost stalnega poklicnega in osebnega razvoja,
udeležbo na rekreativno-športnih aktivnostih,
izobraževanja v sklopu Promocije zdravja na delovnem mestu,
topel obrok v menzi podjetja,
brezplačno parkirišče.

Delo poteka v eni ali dveh izmenah.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s 3 mesečno poskusno dobo.

Prijavite se čimprej. Vaše prijave z življenjepisom zbiramo na elektronskem naslovu kadri@litostrojpower.eu s
pripisom Prijava na razpis za prosto delovno mesto: Konstrukcijski ključavničar (m/ž) do 10.11.2022.

Datum objave: 12.10.2022

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

