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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. V družbi ISKRA PRO Kranj, d.o.o., kjer smo specializirani 
za razne robotske in avtomatizirane celice za sestavo, kontrolo in optično preverjanje, 
zaposlimo nove sodelavce. Več o skupini si lahko preberete na spletni strani www.iskra-
isd.com. 
  

PROJEKTANT – KONSTRUKTER STROJEV IN NAPRAV (M/Ž) 
 
Ste pozitivno naravnana oseba z željo po strokovnem in osebnem razvoju in z željo delati v 
dinamičnem, razgibanem okolju, kjer izzivov ne zmanjka? Ste samostojni, odgovorni, natančni 
in zanesljivi? Sprejmite izziv in postanite del naše skupine. 
 
Vaše delo in odgovornosti bodo:  

• načrtovanje in svetovanje pri oblikovanju strojev in naprav, 

• priprava tehnoloških in finančnih vidikov na načrtovano izvedbo stroja ali naprave, 

• konstruiranje strojev in naprav, 

• sodelovanje pri testiranju in zagonu stroja ali naprave, 

• izdelava tehnične mape in navodil za delo v skladu z zakonskimi zahtevami, 

• opravljanje drugih podobnih nalog. 
 
Bi se želeli zaposliti pri nas, ker ponujamo:  

• zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom, 

• mentorstvo pod okriljem izkušenega strokovnjaka, 

• priložnost za osebni in strokovni razvoj,  

• delo v mladem, rastočem kolektivu,  

• stimulativno plačilo in nagrajevanje, 

• dinamično in ustvarjalno delovno okolje,  

• zanimivo delo, 

• pomoč pri uvajanju. 
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Od vas pričakujemo: 

• VII. stopnja strojne smeri, 

• želene so izkušnje na podobnih delih, 

• znanje 3D računalniškega konstruiranja, 

• poznavanje CE direktiv. 

 
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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