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

3250 ROGAŠKA SLATINA
 

Razpisuje prosto delovno mesto:
VODJA KOMERCIALE - PRODAJNI INŽENIR (M/Ž)

Podroben opis delovnega mesta: Pridobivanje novih poslov doma in v tujini, raziskava
trga, iskanje prodajnih priložnosti, spremljanje trenutnih razmer na trgu, planiranje
prodajnih in nabavnih aktivnosti, terenski ogledi, izdelava ponudb, pogajanja in
komunikacija s potencialnimi strankami, analiza prodajnih in nabavnih aktivnosti,
spremljanje pokalkulacij, ...
Zahtevana strokovna izobrazba: VI. in VII. stopnja elektro, ekonomske smeri.
Nacionalna poklicna kvalifikacija (certifikat): ni potrebna.
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev, možnost zaposlitve za nedoločen čas.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
Zahtevane delovne izkušnje: 5 let.
Poskusno delo: 6 mesecev.
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B.
Zahtevano znanje jezikov: aktivno znanje vsaj enega tujega jezika in enega pasivno
Zahtevana računalniška znanja: MS Word, Excel, Windows okolje.
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za
zasedbo: /
Urnik dela: dopoldan, po potrebi gibljiv delovni 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: 30. 4. 2022

Rogaška Slatina, 12. 4. 2022



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

3250 ROGAŠKA SLATINA
 

Razpisuje prosto delovno mesto:
VODJA PROJEKTOV (M/Ž)

Podroben opis delovnega mesta: Poznavanje osnov elektroinštalacij (poznavanje presekov kablov,
razlikovanje med enosmernim in izmeničnim tokom, znanje priklopa - navadno, menjalno, križno
stikalo, rele, kontaktor, bimetal, 1f in 3f vtičnice), pisanje poročil o delu (delovni nalog), branje elektro
načrtov, naročanje materiala, znanje elektrotehnike, vodenje skupine ljudi na objektu, samostojna
realizacija projekta po planu, planiranje  izvedbe projekta in potrebnega materiala, odlično znanje
dela z računalnikom in uporabe programskega paketa MS Office, poročanje vodstvu o uspešnosti
izvedbe, izdelava obračunov, planiranje projektov, izdelava ponudb, izdelava pokalkulacij, izdelava
poročil, pisanje gradbenih dnevnikov, osnove ACAD, skrbi za opremljenost delavcev z delovnimi in
zaščitnimi sredstvi, skrbi 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, spremljanje trenutnih
razmer na trgu, planiranje nabavnih aktivnosti na projektu, terenski ogledi, izdelava ponudb,
pogajanja in komunikacija s strankami, analiza projekta, spremljanje kalkulacije in pokalkulacij,
vodenje monterjev.
Zahtevana strokovna izobrazba: VI. in VII. stopnja elektro, ekonomske smeri.
Nacionalna poklicna kvalifikacija (certifikat): ni potrebna.
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev, možnost zaposlitve za nedoločen čas.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
Zahtevane delovne izkušnje: 5 let.
Poskusno delo: 6 mesecev.
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B.
Zahtevano znanje jezikov: aktivno znanje vsaj enega tujega jezika in enega pasivno
Zahtevana računalniška znanja: MS Word, Excel, Windows okolje.
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: /
Urnik dela: dopoldan, po potrebi gibljiv delovni 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/marketing@kti.si

Rok za prijavo kandidatov: 30. 4. 2022

Rogaška Slatina, 12. 4. 2022



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

3250 ROGAŠKA SLATINA
 

Razpisuje prosto delovno mesto:
SPECIALIST PROGRAMER (M/Ž)

Podroben opis delovnega mesta: Branje elektro dokumentacije, aktivno znanje simatic manager S7,
specialno znanje programiranje v TIA PLC portalu, specialno znanje HMI in SCADA sistemov v TIA
portalu, programski jezik C++, G-koda, robotika, znanje dela z računalnikom in uporabe
programskega paketa MS Office, skrb za opremljenost delavcev z delovnimi in zaščitnimi sredstvi,
odgovornost za doseganje planskih ciljev za svoje področje dela, skrb, 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.
Zahtevana strokovna izobrazba: VI. in VII. stopnja elektro smeri.
Nacionalna poklicna kvalifikacija (certifikat): ni potrebna.
Trajanje zaposlitve: določen čas 12 mesecev, možnost zaposlitve za nedoločen čas.
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas.
Zahtevane delovne izkušnje: 5 let.
Poskusno delo: 6 mesecev.
Zahtevan vozniški izpit kategorije: B.
Zahtevano znanje jezikov: aktivno znanje vsaj enega tujega jezika in enega pasivno
Zahtevana računalniška znanja: MS Word, Excel, Windows okolje, TIA portal.
Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo: /
Urnik dela: dopoldan, po potrebi gibljiv delovni 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/marketing@kti.si

Rok za prijavo kandidatov: 30. 4. 2022

Rogaška Slatina, 12. 4. 2022


