
 
 
1. TEHNOLOG ZA BRIZGANJE PLASTIKE (m/ž) – 1 delovno mesto za nedoločen čas (1 

izmensko delo s poskusno dobo 6 mesecev) 
 
OPIS VRSTE DEL 

-zagon, preizkušanje in optimizacija brizgalnih orodij, naprav in strojev za  

  termoplaste, 

-tehnično reševanje problemov v proizvodnji in optimizacija tehnoloških procesov, 

-vpeljava novih tehnologij v proizvodnji termoplastov, pri orodjih in napravah, 

-popravila, servis in vzdrževanje brizgalnih strojev, orodij in naprav, 

-pnevmatske, hidravlične, električne vezave strojev, naprav in orodij; 

-vodenje projektov izdelave strojev, naprav in orodij, 

-izdelava tehnološke, kakovostne dokumentacije in merilnih protokolov, 

-projektiranje in izdelava manjših projektov za proizvodnjo termoplastov, 

-projektiranje in izdelava manjših merilnih naprav in naprav za preizkušanje za 

  proizvodnjo termoplastov, 

-urejanje skladišča, 

-nakladanje palet z viličarjem, 

-prevzem vhodnih surovin, 

-nadomeščanje vodje proizvodnje, 

-druga dela po nalogu nadrejenega/direktorja. 
 

VRSTA IN NAZIV IZOBRAZBE  

- poklicna ali srednješolska ali visokošolska strokovna (1. bolonjska stopnja) 

ZNANJA 

- jeziki: angleški ali nemški jezik--osnovno 

DELOVNE IZKUŠNJE 

-10 let 

 
2. RAZVOJNIK – KONSTRUKTER (m/ž)  - 1 delovno mesto za določen čas 1 leta z 

možnostjo podaljšanja za nedoločen čas (1 izmensko delo s poskusno dobo 6 mesecev) 
 

OPIS VRSTE DEL 

- izdelava 3D modelov izdelkov in 2D dokumentacije, 

- osnovno konstruiranje brizgalnih orodij in prototipnih orodij, 

- osnove CADCAM programiranja rezkanja, 

- izdelava konstrukcije za manjše pripomočke in naprave za oddelek kakovosti in    

  proizvodnje, 

- delo in pomoč pri servisu v orodjarni, 

- druga dela po nalogu nadrejenega/direktorja. 

 
VRSTA IN NAZIV IZOBRAZBE  

- visokošolska strokovna (1. bolonjska stopnja) 

ZNANJA 

- jeziki: angleški ali nemški jezik 

DELOVNE IZKUŠNJE 

- 5 let 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
3. TEHNOLOG ORODJAR (m/ž)  - 1 delovno mesto za določen čas 1 leta z možnostjo 

podaljšanja za nedoločen čas (1 izmensko delo s poskusno dobo 6 mesecev) 
 
OPIS VRSTE DEL 

- samostojno delo na vseh operacijah v orodjarni (rezkanje, brušenje, struženje, erozija…), 

- servis in sestavljanje orodij za brizganje plastike, 

- sistematična postavitev in vodenje naročanja orodjarskih komponent, 

- sistematična postavitev in vodenje servisne knjige in rezervnih delov za obstoječa orodja, 

- vodenje in izobraževanje zaposlenih v orodjarni, 

- druga dela po nalogu nadrejenega/direktorja. 

 
VRSTA IN NAZIV IZOBRAZBE  

- poklicna ali srednješolska ali visokošolska strokovna (1. bolonjska stopnja) 

ZNANJA 

- jeziki: angleški ali nemški jezik--osnovno 

DELOVNE IZKUŠNJE 

- 7 let 

 
4. OPERATER V PROIZVODNJI NA STROJIH ZA BRIZGANJE PLASTIKE (m/ž) - 1 delovno 

mesto za določen čas 1 leta z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas (3 izmensko delo s 
poskusno dobo 6 mesecev) 

 
OPIS VRSTE DEL 

- delo na strojih za brizganje plastičnih mas, 
- pomoč pri menjavi orodij na strojih za brizganje plastičnih mas, 
- pakiranje izdelkov, 
- izdelava kartonov, 
- priprava materiala in barve, 
- izvajanje avtokontrole, 
- nakladanje palet z viličarjem, 
- skrb za red in čistočo v proizvodnji, 
- skrb za ločevanje odpadkov, 
- skrb za urejanje skladišča, 
- druga dela po nalogu nadrejenega/direktorja. 
 

VRSTA IN NAZIV IZOBRAZBE 

- osnovnošolska, poklicna ali srednješolska 

ZNANJA 

-izkušnje v proizvodnem procesu s področja plastike/aluminija 

DELOVNE IZKUŠNJE 

-3 leta (operater 4), 5 let (operater 3), 7 let (operater 2), 10 let (operater 1) 

 

* *    * 
 
LOKACIJA DELA: 
INDUSTRIJSKA CONA KOMENDA, Pod hrasti, 1218 Žeje pri Komendi 
 
Prijavo s CV pošljite izključno po e-pošti na naslov: 
hr-legal@sopi-closures.com 
 
Kontaktna oseba delodajalca za vsa vprašanja: Emina HOSTNIK, univ.dipl.prav., 
na tel. št. 01 831 93 86 (med 10.00 in 13.00 uro) 
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