
 

 
 
Visoko motivirana, razvojno usmerjena ekipa z dolgoletnimi strokovnimi izkušnjami, vabi medse ambicioznega, 
strokovnega, komunikativnega sodelavca ali sodelavko, željnega/-no izzivov in skupne rasti, za delovno mesto: 
 

Tehnični sodelavec v delavnici 
 
Opis dela: 
Izbrani kandidat/-ka bo opravljal/-a strojna in/ali elektro dela pri gradnji specialnih strojev za proizvodnjo "high-end" 
produktov v avtomobilski industriji, kot so na primer ukrivljeni ekran pri najnovejšem električnem modelu BMW iX, 
digitalna instrumentalna plošča v VW Golf 8 in na prihajajočih projektih. 
 
Glavne odgovornosti: 

• mehanska montaža proizvodnih linij, celic, komponent in posameznih mehanskih sklopov, 
• enostavnejša elektro montaža, 
• rokovanje z pnevmatskimi komponentami in montaža le-teh, 
•  delo z dobavitelji (nestandardnih) mehanskih delov, 
•  izvajanje vhodne kontrole in meritev, 
•  montaža in zagon sistemov pri strankah (doma in v tujini), 
•  podpora uporabnikom pri uporabi sistema, 
•  servisiranje sistemov pri strankah. 

 
Prednosti:  

• srednja tehnična izobrazba (V. stopnja) strojne, elektro oz. druge ustrezne smeri, 
• poznavanje programa SolidWorks. 

 
Od kandidata pričakujemo: 

• samoiniciativnost in samostojnost, 
• ambicioznost, odgovornost, želje po novih izzivih, 
• sposobnost timskega dela, 
• veselje do potovanj in terenskega dela doma in v tujini, 
• poznavanje dela z osebnim računalnikom,  
• sposobnost branja tehničnih risb, 
• aktivno znanje angleškega jezika, 
• opravljen izpit B kategorije. 

 
Kaj vam ponujamo? 
Ustreznemu kandidatu ponujamo zanimivo delo, stimulativno plačilo, odlične možnosti izobraževanja in osebnega 
razvoja. Ponujamo delo z najsodobnejšo opremo v urejenem in prijetnem kolektivu v odličnem podjetju, dobitniku 
nagrade GZS za izjemne dosežke v gospodarstvu (2019). 
Velik poudarek dajemo interdisciplinarnosti, zato omogočamo prehod med projekti in oddelki in s tem širitev znanj in 
izkušenj. 
 
Vse, ki se prepoznate v navedenem opisu, vabimo, da sprejmete priložnost in izziv ter do 10. 2. 2022 posredujete 
pisne prijave z življenjepisom in morebitnimi referencami na naslov: 
 
INEA d.o.o. 
Kadrovska služba 
Stegne 11 
1000 Ljubljana 
 
 
ali po e-pošti: zaposlitev@inea.si 
 
O izboru ali nadaljnjih postopkih bomo kandidate obvestili pisno. 


