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 Vas zanima področje mehatronike? 
 Vas zanima področje pnevmatike, 

pogonske tehnike in strojnih 
elementov? 

 
 
 

 
 

 Vas zanima delo na delovni postaji s sodobnim 3D CAD 
CAM programskim paketom Pro Enginer-Wildfire 4.0? 

 Ali si želite različnih izzivov iz področja gradnje strojev 
in naprav? 

 Bi radi pridobili nove izkušnje in nadgradili teoretična 
znanja? 

 
 
 

 
 

Če ste večina vprašanj odgovorili pritrdilno potem je oglas namenjem prav vam. 
 
 
Manjše podjetje z 20 letno tradicijo na področju projektiranja in proizvodnje drugih strojev in naprav za 
splošne namene išče inovativne sodelavce s področja strojništva – smer konstrukterstvo in gradnja strojev. 
Podjetje je bilo zasnovano z namenom delovanja na dveh glavnih področjih in sicer na področju 
projektiranja in proizvodnje strojev in naprav za splošne namene ter mehanske obdelave kovin (izdelava in 
mehanska obdelava strojnih delov in konstrukcij iz različnih kovinskih materialov). Podjetje 60% svojih 
prihodkov dosega na tujih trgih z lastnimi izdelki in blagovno znamko.  
 
Zato za uresničitev navedenih ciljev na področju razvoja novih izdelkov na globalnem trgu vabimo k 
sodelovanju 
 
 

1. diplomiran inžener strojništva – smer konstrukterstvo in gradnja 

strojev, ali  

2. strojni tehnik 
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Zaželena znanja in osebne lastnosti kandidatov: 

 pasivno znanje nemškega jezika, 
 samostojnost in iznajdlijivost, 
 osnovne izkušnje in volja do pridobitve novih znanj s področja dela z računalnikom in CAD CAM 

programskim paketom Pro ENGINEER (Wildfire 4.0), 
 osnovne izkušnje in volja do pridobitve novih znanj s področja 3D modeliranja in izdelave tehnične  

dokumentacije strojnih elementov in naprav, 
 osnovne izkušnje in volja do pridobitve novih znanj s področja iskanja optimalnih konstrukcijskih  

rešitev za področje gradnje strojev in naprav. 
 
 
Delo kandidata bo obsegalo naslednja področja projektiranja in proizvodnje strojev in naprav za splošne 
namene, in sicer: 

 projektiranje in izdelava tehnološke opreme, naprav in strojev za: 
o avtomobilsko industrijo in ceste, 
o kemično industrijo, 
o industrijo pijač (stroji za obdelavo steklenic), 

 izdelava programov za CAM, sestava in mehanska obdelava strojnih elementov, itd. 
 izdelava tehnične dokumentacije, 
 druge naloge s področja gradnje strojev in naprav. 

 
 
Nudimo: 

 dinamično in kreativno delo, 
 osebnostni razvoj, 
 delo na delovni postaji s sodobnim CAD CAM programskim paketom Pro Enginer Wildfire 4.0, 
 stimulativno plačilo za opravljeno delo, 
 možnost nadaljnjega izobraževanja. 

 
Zaposlitev je za določen čas; z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.  
 
V kolikor smo pritegnili vašo pozornost, vas prosimo, da pošljete prošnjo s kratkim življenjepisom in z 
vašimi pričakovanji in na elektronski naslov: info@sgk.si 
 
 


