
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ŽELIŠ dolgoročno zaposlitev v dinamičnem in razvojno naravnanem okolju? Razvijati tehnična znanja v 

razvojno in tehnološko najzahtevnejšem programu strojegradnje? Si želiš postati del zgodbe o uspehu? 

Pridruži se skupini LITOSTROJ POWER, kjer uspešno nadaljujemo tradicijo slovenskega razvoja in izdelave 

vodnih turbin in hidromehanske opreme. Pod okriljem svetovno uveljavljene blagovne znamke LITOSTROJ 

POWER kupcem zagotavljamo celovite rešitve, od zasnove do izvedbe na ključ. Kjerkoli na svetu. Naše vodne 

turbine, industrijska in preoblikovalna oprema ter črpalke se nahajajo že v več kot 60 državah. 

 

K sodelovanju vabimo osebo, ki: 

 je visoko usposobljena za delo z računalnikom, 

 ji  delo na terenu doma in v tujini predstavlja izziv, je natančna, zanesljiva, samoiniciativna in inovativna.  

 

ZMAGUJ Z NAMI in se prijavi na razpoložljivo delovno mesto: 

Inženir za zagon vodnih turbin 

 

Tvoje ključne naloge bodo: 

 izdelava tehnične dokumentacije, povezane z izvajanjem preizkusov in meritev na objektu, 

 zagon vgrajenih turbin na objektu, 

 izvedba meritve karakteristik obratovanja vgrajenih turbin, 

 izvedba preizkusov in meritev pri tovarniških funkcionalnih preizkusih opreme, 

 prevzem sklopov opreme pri dobaviteljih, 

 sodelovanje v projektnih timih, 

 arhiviranje in urejanje dokumentacije. 

 

Od kandidata pričakujemo: 

 univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo s področja strojništva ali fizike, 

 visoko raven znanja angleškega jezika, 

 sposobnost samostojnega dela in analitičnega ter logičnega mišljenja, 

 sposobnost dela na višini.  

 

Dodatne prednosti kandidata: 

 znanje drugega tujega jezika, 

 izkušnje z branjem elektro in strojnih načrtov, 

 delo z merilno opremo / merilno verigo, 

 ročne spretnosti, 

 poznavanje programiranja. 
 

Izbranemu kandidatu nudimo: 

 konkurenčno plačilo, 

 dinamično delo v mednarodnem delovnem okolju, 

 možnost stalnega poklicnega in osebnega razvoja, 

 fleksibilen delovni čas, 

 topel obrok v menzi podjetja, 

 brezplačno parkirišče. 

 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s 6 mesečno poskusno dobo z možnostjo kasnejše 

zaposlitve za nedoločen čas.  

Prijavite se čimprej. Vaše prijave v slovenskem in angleškem jeziku z življenjepisom zbiramo na 

elektronskem naslovu kadri@litostrojpower.eu s pripisom Prijava na razpis za prosto delovno mesto: Inženir 

za zagon vodnih turbin do 17.2.2022. 

 

Datum objave: 17.1.2022 

 

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 

mailto:kadri@litostrojpower.eu
http://www.litostrojpower.com/

