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

TEHNOLOG MEHANSKE OBDELAVE (M/Ž) 
 
Ste pozitivno naravnana oseba z željo po strokovnem in osebnem razvoju ter z željo delati v 
dinamičnem, razgibanem okolju, kjer izzivov ne zmanjka? Ste proaktivni, ciljno usmerjeni, 
odgovorni, vztrajni in zanesljivi? Sprejmite izziv in postanite del naše skupine.   
 
Si želite razvijati vašo kariero na področju: 

• predlaganja in uvajanja novih metod, tehnik in načinov dela, 

• optimiranja obstoječih postopkov, 

• izbora optimalnega orodja in delovnih sredstev pri novih projektih, 

• izdelave tehnološke dokumentacije in predpisov v skladu s standardi, 

• sodelovanja pri razvoju, investicijah in novih tehnoloških postopkih, 

• sodelovanja pri odpravljanju motenj v proizvodnem procesu, 

• sodelovanja pri uvajanju postopkov in izdelkov, 

• priprave tehničnih parametrov za prodajne kalkulacije, 

• digitalizacije in avtomatizacija delovnih procesov, 

• obiskov sejmov in kupcev? 

 
Bi se želeli zaposliti pri nas, ker ponujamo: 

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

• fleksibilen delovni čas, 

• delo v mladem, rastočem kolektivu, 

• dinamično in kreativno delovno okolje, 

• izobraževanja in obiske sejmov? 

https://iskra-isd.com/
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Od vas pričakujemo:  

• VI. ali VII. stopnja izobrazbe strojne smeri,  

• vsaj 1 leto ustreznih delovnih izkušenj, 

• poznavanje materialov in tehnologije strojne obdelave, 

• željene izkušnje obdelave aluminija. 
 

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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