
 

 

Zaradi zaključka investicij in posledično povečanih kapacitet 

zaposlimo nove sodelavce. 

 

VODJA SLUŽBE ZA KAKOVOST 

Zaposlimo sodelavca na področju vodenja službe kakovosti v podjetju. 

Delo obsega vodenje sistema kakovosti, skladno s ISO standardi, koordiniranje nadzora skladnosti procesov, 

izvajanje kontrol, reševanje reklamacij in neskladnosti, komunikacijo in koordiniranje med sodelavci, vodstvom 

in zunanjimi sodelavci, skrb za standarde v podjetju, notranje in zunanje presoje, ažurno vodenje poslovnika, 

navodil, postopkov dela, usposabljanje zaposlenih na področju kakovosti, poročanje vodstvu. 

 

Zahtevamo višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo tehničnih smeri. 

Od kandidatov pričakujemo najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delih (želene izkušnje iz avtomobilske 

industrije). 

 

Nudimo delo za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. 

 

VODJA SLUŽBE ZA PRIPRAVO PROIZVODNJE   

Zaposlimo sodelavca na področju vodenja službe za pripravo proizvodnje v podjetju. 

Opis del: oblikovanje strategije na področju priprave proizvodnje, organiziranje, vodenje in koordinacija 

priprave proizvodnje, vodenje razvojnih projektov, razvoj novih in izboljšava obstoječih izdelkov, zagotavljanje 

tehnične podpore prodaji, sodelovanje pri oblikovanju ponudb kupcem in zahtev dobaviteljem, analiza dela, 

poročanje vodstvu. 

 

Zahtevamo višješolsko, visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo tehnične smeri. 

Od kandidatov pričakujemo najmanj 5 let delovnih izkušenj na podobnih delih. 

 

Nudimo delo za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom. 

 

DELO V PROIZVODNJI   

Delo poteka v treh izmenah v proizvodnem procesu izdelave jeder. 

Od kandidatov pričakujemo marljivo, natančno in odgovorno delo, delovne izkušnje niso potrebne. 

 

Nudimo delo za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom. 

 

ELEKTROTEHNIK / ELEKTROINŠTALATER   

Delo poteka v treh izmenah v proizvodnem procesu, na elektroinštalacijah, vzdrževanju in popravilu strojev, 

obsega tudi preventivne preglede. 

 

Izobrazba: poklicna ali srednja šola elektrotehnične smeri. 
Od kandidatov pričakujemo marljivo, natančno in odgovorno delo, 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih. 

Nudimo delo za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom 



VZDRŽEVALEC – PROIZVODNJA   

Delo poteka v treh izmenah in obsega vzdrževanje in popravilo strojev, preventivne preglede, nadzor delovanja 

in montažo orodij. 

 

Izobrazba: poklicna ali srednja šola strojne, ključavničarske ali orodjarske smeri. 

Od kandidatov pričakujemo marljivo, natančno in odgovorno delo, 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delih. 

 

Nudimo delo za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom. 

 

VILIČARIST  

 
Delo poteka v treh izmenah in obsega nakladanje in razkladanje blaga z viličarjem, sortiranje, pospravljanje in 

zlaganje blaga, skrb za red in čistočo ter urejanje skladiščnega prostora. 

Želene izkušnje in opravljen izpit za viličarja 

 

Nudimo delo za nedoločen čas s 2-mesečnim poskusnim delom 

 

 

 

 

 

Kandidati naj svoj življenjepis pošljejo na naslov: 

 

Termit d.d., Drtija 51, SI- 1251 Moravče 

ali na elektronski naslov: mateja.hribar@termit.si 


