Vodilni slovenski proizvajalec električnih stikal in vtičnic TEM Čatež d.o.o. svojim uporabnikom že več kot 45 let
ponujamo preprosto prilagodljive, tehnološko inovativne in estetsko dovršene izdelke, ki uravnavajo počutje in
razpoloženje v različnih bivalnih in delovnih okoljih. Z našimi izdelki smo danes prisotni v več kot 30 državah, smo
zanesljiv in zaupanja vreden partner, našim partnerjem zagotavljamo strokovno podporo in kvaliteten servis.
Zaposlenim nudimo urejeno in prijetno delovno okolje, dobri medsebojni odnosi so naša vrednota in zaveza.
Vzpodbujamo rast in razvoj zaposlenih. Stimuliramo in nagrajujemo dobro delo.
Rast podjetja narekuje tudi povečanje ekipe, zato v dinamični tim vabimo kandidate za delovno mesto:
ORODJAR SPECIALIST
Vaše delo bo obsegalo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

samostojno izvajanje rednega in preventivnega vzdrževanja orodij in priprav
samostojno izvajanje popravil in izdelava zahtevnejših delov
samostojno izdelovanje in preizkušanje enostavnih orodij in zahtevnih delovnih priprav
sodelovanje pri prototipni in poskusni proizvodnji
skladiščenje orodij
izvajanje del s področja mehanske obdelave (struženje, brušenje, rezkanje)
izpolnjevanje in vodenje evidenc skladno z ISO 9001
natančnost, zanesljivost in odgovornost za pravočasno in kakovostno opravljeno delo
usmerjenost k nenehnemu iskanju tehničnih rešitev
vsa druga dela in naloge po navodilu vodje vzdrževanja in orodjarne

Pričakujemo:
•
•
•
•
•
•
•

ustrezno izobrazbo IV. in V. stopnje izobrazbe tehnične smeri
vsaj dve leti delovnih izkušenj
poznavanje strojev in naprav ter njihovo vzdrževanje
dobra tehnična pismenost
odgovornost in samoiniciativnost
pripravljenost na timsko delo
vozniški izpit B kategorije

Nudimo:
•
•
•
•
•
•

dinamično, samostojno in fleksibilno delo polno novih izzivov
delovno razmerje za nedoločen čas s poskusnim delom
stimulativno plačilo na osnovi rezultatov
delo v urejenem delovnem okolju
možnost izobraževanja in osebnega razvoja
enoizmensko delo

Kraj dela: na sedežu podjetja na Čatežu, Velika Loka.
Svojo prijavo z življenjepisom pošljite čimprej na elektronski naslov: tatjana.bregar@tem.si, za dodatne informacije
pa pokličite na telefonsko številko 07 34 89 913 (Tatjana Bregar).

