
KTI, elektronika, d.o.o.
Prvomajska ulica 30

3250 ROGAŠKA SLATINA
 

Razpisuje prosto delovno mesto:
PROJEKTANT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - M/Ž

Podroben opis delovnega mesta: vpisan v register IZS (pooblaščeni inženir), aktivno znanje EPLAN,
ACAD, izdelava ponudb in kosovnic, poznavanje PLC in HMI (Siemens), vzpostavitev povezave z
krmilnikom družine s7-xx in HMI, poznavanje različnih tipov frekvenčnih regulatorjev, poznavanje
različnih tipov mehkih zagonov, priprava PZI in PID elektro dokumentacije, osnovno parametriranje
frekvenčnih pogonov, servo pogoni (konfiguracija), meritve, projektiranje požara, projektiranje
videonadzorov (varnostni manager), vodenje projektov (strokovni nadzor za manj zahtevne in
zahtevne objekte), poročanje nadrejenim o uspešnosti izvedbe, skrb za opremljenost delavcev z
delovnimi in zaščitnimi sredstvi, skrb za usposobljenost delavcev na terenu, odgovornost za
doseganje planskih ciljev za svoje področje dela, skrbi, da se delo izvaja varno, upoštevanje in
izvajanje navodil s področja varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja, opravljanje vseh del, ki
niso v opisu del, so pa nujna za nemoten potek dela, opravljanje drugih del po navodilu nadrejenega.
Izobrazba: VII./VIII. stopnja ustrezne smeri (elektro, strojna ali druge ustrezne smeri)
Nacionalna poklicna kvalifikacija (certifikat): ni potrebna.
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev oziroma z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
Zahtevane delovne izkušnje: 5 let na primerljivih delovnih mestih.
Poskusno delo: 6 mesecev.
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B.
Zahtevano znanje jezikov: aktivno znanje slovenskega jezika, aktivno znanje (4/5) vsaj enega tujega
jezika (ang./nem.).
Zahtevana računalniška znanja: programskega paketa MS Office.
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:
poznavanje AutoCAD-a ter splošna računalniška pismenost. IZS štampiljka.
Urnik dela: normalne, enoizmensko delo, po potrebi gibljiv delovi čas.

Rok za prijavo kandidatov: do spodaj navedenega datuma
Način prijave kandidatov: kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti ali naj pokličejo za razgovor.
Posebne zahteve delodajalca: resnost, odgovornost, veselje do dela.

Kontakt delodajalca: GREGOR IVAČIČ, 031590864, info@kti.si

Rok za prijavo kandidatov: 31. 7. 2021

Rogaška Slatina, 5. 7. 2021


