Želiš postati del naše ekipe?
NE ODLAŠAJ!
Podjetje Orodjarstvo Gorjak d.o.o. je hitro rastoče podjetje, ki si želi pisati skupno
zgodbo z ljudmi, ki si želijo rasti in se skupaj z nami učiti. V našem kolektivu so
dobrodošli vsi samoiniciativni, zagnani, pozitivni in uspeha željni ljudje. Naša skupna
pot temelji na družini, skupnem zaupanju, tradiciji in odgovornosti. Od vsakega
posameznika, ki se nam želi pridružiti, poleg strokovnih znanj za posamezna
področja pričakujemo tudi pozitiven odnos do dela ter vseh sodelavcev, spoštovanje
in strpnost, pripravljenost za učenje, odgovornost, iskanje rešitev ter prodorno
razmišljanje.
Če menite, da ustrezate opisu, nam pošljite svoj CV ter kratko spremno pismo.
Trenutno so za vas odprta sledeča delovna mesta:

•

Ročni orodjar (m/ž)

•

Ročni orodjar pripravnik (m/ž)

•

CNC operater (m/ž)

•

CNC operater pripravnik (m/ž)

•

Strugar (m/ž)

•

Brusilec (m/ž)

Za delovno mesto ročnega orodjarja je osnovna naloga sestava orodij za litje aluminija
in obrezilnih orodij, ter orodij za brizganje plastike, popravilo orodij, poliranje orodja ter
priprava modelov za proizvodnjo. Pričakujemo kader s končano III. ali IV. stopnjo kovinarske
ali strojne smeri (orodjar, strojni tehnik, oblikovalec kovin, obdelovalec kovin… ).
Za delovno mesto ročnega orodjarja pripravnika je osnovna naloga pomoč pri montaži
orodij, delo z mentorjem, ki vas bo naučil kvalitetne montaže. Pričakujemo kader, ki se je
pripravljen učiti, ima motorične sposobnosti, je pozitiven in pripravljen za delo v skupini.
Pogoj je končana III. ali IV. stopnjo kovinarske ali strojne smeri (orodjar, strojni tehnik,
oblikovalec kovin, obdelovalec kovin… ).
Za delovno mesto CNC operater je osnovna naloga opravljanje zahtevno upravljanje s CNC
stroji, priprava reznih orodij, branje delavniških risb, merjenje enostavnih mer in enostavno
CNC programiranje. Pričakujemo kader s končano IV. ali V. stopnjo kovinarske ali strojne
smeri (oblikovalec kovin, strojni tehnik… ) ali več letne izkušnje s področja CNC.
Za delovno mesto CNC operater pripravnik je osnovna naloga posluževanje pomoč
CNC operaterjem pri pripravi komadov, vpenjanje reznih orodij, sodelovanje z mentorjem.
Pričakujemo kader, ki se je pripravljen učiti, ima motorične sposobnosti, je pozitiven in
pripravljen za delo v skupini. Pogoj je končana IV. ali V. stopnjo kovinarske ali strojne smeri
(oblikovalec kovin, strojni tehnik… ).
Za delovno mesto strugarja je osnovna naloga opravljanje strugarskih del in osnovno
merjenje komadov. Pričakujemo kader s končano III. ali IV. stopnjo kovinarske ali strojne
smeri (strugar, obdelovalec kovin…), izkušnje z delom na obdelovalnem stroju – stružnici,
ročne spretnosti ter natančnost pri delu.
Za delovno mesto brusilec je osnovna naloga enostavno in zahtevno ploskovno brušenje in
okroglo brušenje. Pričakujemo kader s končano III. ali IV. stopnjo kovinarske ali strojne smeri
(oblikovalec kovin, brusilec, strojni tehnik… ).

Kaj vam ponujamo?
Od prvega dne vam ponujamo osebnost rast v družinskem podjetju s tradicijo, obljubljamo
vam, da ne glede na to ali boste postali del naše družine ali ne bomo skladno z družinski
vrednotami skrbeli, da se boste počutili zaželeni.
Glede na delovno mesto vam ponujamo sledeče pogoje:
•

Ročni orodjar zaposlitev nedoločen čas s preizkusno dobo 3 mesece, delovni čas je dopoldan;

•

Ročni orodjar pripravnik določen čas 3 mesece s preizkusno dobo 1 mesec, ter deljen delovni
čas;

•

CNC operater določen čas 6 mesecev, s preizkusno dobo 2 meseca, delo je dvoizmensko;

•

CNC operater pripravnik določen čas 3 mesec, s preizkusno dobo 1 mesec, delo je dvoizmensko;

•

Strugar nedoločen čas s preizkusno dobo 2 meseca, delovni čas je dopoldan

Orodjarstvo Gorjak d.o.o. je družinsko podjetje, ki se ukvarja z izdelavo vseh vrst orodij. Naši
začetki segajo v leto 1980, ko smo pričeli izdelovati enostavna orodja za potrebe industrije.
Danes smo z inovativnim pristopom in 78 sodelavci sposobni uresničiti vse vaše želje in
zahteve na področju orodjarstva. Že več kot tri desetletja konstruiramo in izdelujemo visoko
zahtevna orodja za potrebe avtomobilske in drugih industrijskih panog. Zaupa nam veliko
domačih in tujih kupcev. Naši izdelki, skupaj z izobraženim kadrom, utelešajo kakovost in
zanesljivost ter predstavljajo glavni temelj sodelovanja z našimi poslovnimi partnerji.
Boste postali del naše ekipe? Potem nas čim prej prepričajte, das te pravi za nas.
Vaše izkušnje ter zgodbo nam pošljite na tajnistvo@orodjarstvo-gorjak.si, preko spletnega
obrazca ali na naslov Orodjartsvo Gorjak d.o.o., Oglas (pripišite delovno mesto), Ljubljanska
cesta 102, 2327 Rače.
Razpis je odprt brez omejitve roka prijave. Vašo vlogo - ponudbo z življenjepisom in
predstavitvijo bomo proučili. V kolikor bomo ocenili, da ustrezate našim potrebam
in željam, vas bomo kontaktirali. V nasprotnem primeru pa bomo vašo ponudbo in
kontakt shranili v interno bazo kandidatov za zaposlitev ter vas poklicali ob naslednji
priliki. V primeru, da se ne strinjate, da vašo ponudbo shranimo v interni bazi
kandidatov, to v ponudbi oziroma vlogi navedite.

