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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 ISD – GALVANIKA, d.o.o., zaposlimo nove 
sodelavce. Več o skupini si lahko preberete na spletni strani www.iskra-isd.com. 
 
 

TEHNOLOG (M/Ž) 
 
Imate izkušnje z delom v razvoju in tehnologiji? Ste dobro organizirani, sposobni dela v skupini, 
natančni, skrbite za posredovanje informacij, upoštevate standarde? Sprejmite izziv in 
postanite del naše skupine. 
 
 
Vaše delo in odgovornosti bodo:  

• izdelava tehnološke dokumentacije in predpisov v skladu s standardi, 

• predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in načinov dela, 

• optimiranje obstoječih postopkov, 

• izbor optimalnega orodja in delovnih sredstev pri novih projektih, 

• sodelovanje pri razvoju, investicijah in novih tehnoloških postopkih, 

• sodelovanje pri odpravljanju motenj v proizvodnem procesu, 

• sodelovanje pri uvajanju postopkov in izdelkov, 

• priprava tehničnih parametrov za prodajne kalkulacije, 

• digitalizacija in avtomatizacija delovnih procesov, 

• zbiranje podatkov in izdelava raznih analiz in poročil, 

• obiski sejmov in kupcev. 
  

https://iskra-isd.com/
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Bi se želeli zaposliti pri nas, ker ponujamo:  

• zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim delom, 

• dinamično in kreativno delovno okolje,  

• priložnost za osebni in strokovni razvoj,  

• delo v mladem, rastočem kolektivu,  

• stimulativno nagrajevanje, 

• pomoč pri uvajanju. 
 
Od vas pričakujemo: 

• VII. stopnjo izobrazbe kemične smeri ali 5 let delovnih izkušenj v kemiji na zahtevnejših 
delih, 

• znanje angleškega jezika, 

• poznavanje tehnologije galvanizacije je želeno, ni pa pogoj. 

 

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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