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

Aplikativni inženir / programer
Opis dela:
Izbrani kandidat/-ka bo primarno opravljal/-a delo inženirja
programerja v mladi in razvojno naravnani ekipi s poudarkom na
proizvodnih informacijskih sistemih.

Glavne odgovornosti:
•

Izvajanje del pod vodstvom Vodje projekta, izdelava študij in druge predinvesticijske dokumentacije,

•

izdelava idejnega projekta, ki vključuje analizo potreb in preliminarne specifikacije,

•

izdelava podrobnih specifikacij, izdelava tehnične in uporabniške dokumentacije,

•

programiranje v skladu s specifikacijami (vključno z dobrimi komentarji in drugimi navodili za vzdrževanje,
uporabo in spremembo programa),

•

instalacija in zagon sistemov,

•

izdelava arhivske dokumentacije in shranitev usklajeno z vodjo,

•

šolanje uporabnikov,

•

izvajanje tehnične pomoči uporabnikom opreme ali sistemov (zunanjim in/ali notranjim),

•

servisiranje sistemov,

•

izvajanje raziskovalno-razvojnih (RR) dela.

Zahtevana izobrazba:
•

Univerzitetna ali visokošolska izobrazba oz. bolonjska 2. ali 1. stopnja elektrotehnične smeri

Od kandidata pričakujemo:
•
poznavanje področja MES sistemov in SCADA; System Platform, InTouch, MES Client, AVEVA WorkTask
(Skelta),
•

dobro poznavanje arhitekture in dela s podatkovnimi bazami (MS SQL),

•

dobro poznavanje mrež in komunikacijskih protokolov,

•

dobro poznavanje OS – Windows,

•
•
•
•

samoiniciativnost, samostojnost in ZKP (zdravo kmečko pamet),
ambicioznost, odgovornost, željo po novih izzivih in povezovanju strokovnih vsebin,
sposobnost timskega dela,
aktivno znanje slovenskega, angleškega in makedonskega jezika; več jezikov predstavlja prednost.

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).
Vse, ki se prepoznate v navedenem opisu, vabimo, da sprejmete priložnost in izziv ter posredujete pisne prijave z
življenjepisom in morebitnimi referencami do vključno 30.06.2022 na naslov:
hrm@inea.si
O izboru ali nadaljnjih postopkih bomo kandidate obvestili pisno.

