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Skupino ISKRA ISD, d.o.o., iz Kranja, odlikuje 70-letna tradicija iz področja predelave kovin, 
plastičnih mas, litja aluminija ter galvanske zaščite. Glavna dejavnost skupine je razvoj in 
Izdelava Sestavnih Delov. Smo edinstveni, saj združujemo 9 tehnologij v eni proizvodni liniji. 
Delujemo na področju avtomobilske industrije, energetike in bele tehnike. Skupina šteje prek 
500 sodelavcev in jo sestavlja 6 družb. Več o skupini si lahko preberete na spletni strani 
www.iskra-isd.com. 
 
 

IT INŽENIR ZA DIGITALIZACIJO (M/Ž) 
 
Ste motivirani, samoiniciativni in odgovorni ter vas zanima področje digitalizacije? Sprejmite 
izziv in postanite del naše skupine.   
 
 
Si želite razvijati vašo kariero na področju: 

• uvajanja in spremljanja projektov uvedbe informacijskih sistemov, 

• uvajanja in spremljanja projektov s področja digitalizacije, 

• uvajanja projektov s področja industrije 4.0 in IIoT, 

• svetovanja uporabnikom, 

• sodelovanja s sodelavci in zunanjimi partnerji? 
 
 
Bi se želeli zaposliti pri nas, ker ponujamo: 

• zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, 

• stimulativno plačilo in možnost napredovanja, 

• fleksibilen delovni čas, 

• dinamično in kreativno delovno okolje, 

• uporabo sodobnih tehnologij,  

• priložnost za osebni in strokovni razvoj, 

• udeležbo na izobraževanjih, sejmih, idr. 
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Od vas pričakujemo: 

• najmanj VI. stopnjo izobrazbe tehnične smeri ali ekonomije, 

• vsaj eno leto izkušenj na podobnih delovnih mestih, 

• izkušnje programiranja v vsaj enem programskem jeziku in jeziku SQL, 

• poznavanje poslovnih procesov v proizvodnji ali skladišču, 

• poznavanje informacijskih sistemov in informacijskih tehnologij, 

• poznavanje enega od ERP sistemov (npr. SAP, Infor, Microsoft), 

• osnovno poznavanje sistemske administracije in računalniških omrežij, 

• aktivno znanje angleškega jezika, 

• pripravljenost na učenje in nove izzive, 

• samoiniciativnost in osredotočenost na rezultate, 
 
Če želite postati del naše skupine, vas vabimo, da nam, čim prej, pošljete prijavo z 
življenjepisom na elektronski naslov: zaposlitev@iskra-isd.si. Vaše prijave bomo obravnavali 
zaupno. 
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