
Najzaposlovalec 2017 in 2018, najizvoznik 2016 in Slovenska gazela so priznanja, ki nas uvrščajo v sam vrh slovenskega gospodarstva. 
V podjetju RLS že 30 let razvijamo, izdelujemo in tržimo magnetne senzorje pomika in zasuka. Naše izdelke odlikujejo visoka točnost in 
odpornost na zunanje dejavnike, zato se vgrajujejo v napredne sisteme v medicini, robotiki in električnih vozilih. Pri delu spodbujamo 
inovativnost in ustvarjalnost. Uspešnost gradimo z integriteto, odličnostjo, s spoštovanjem sodelavcev in poslovnih partnerjev ter s 
posluhom za raznolikost.

Naša zgodba

Opis delovnega mesta
 ▶ Sestavljanje preciznih testnih in merilnih naprav;
 ▶ Ročna in strojna obdelava / dodelava sestavnih delov;
 ▶ Testiranje delovanja mehanskih naprav;
 ▶ Sodelovanje s konstrukterji naprav;
 ▶ Sodelovanje pri razvoju novih naprav;

 ▶ Sodelovanje pri vzdrževanju, optimiranju naprav in 
orodij;

 ▶ Upravljanje klasičnih obdelovalnih strojev (stružnica, 
vrtalni stroj, rezkalni stroj)

 ▶ Skrb za čisto in urejeno delovno okolje.

 ▶ V. ali VI. stopnjo izobrazbe strojne smeri oziroma študij 
v zaključni fazi;

 ▶ Poznavanje dela z MS Office;
 ▶ Osnovno razumevanje angleškega jezika;
 ▶ Usmerjenost k nenehnemu iskanju tehničnih izboljšav;
 ▶ Izredno natančnost in doslednost pri delu;

 ▶ Iznajdljivost in odgovoren odnos do dela;
 ▶ Ročne spretnosti;
 ▶ Pripravljenost na učenje;
 ▶ Sposobnost samostojnega in timskega dela;
 ▶ Vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov s 

sodelavci.

Pričakujemo
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Zaželeno
 ▶ Izkušnje na področju sestavljanja naprav
 ▶ Znanje branja načrtov konstrukcij orodij

 ▶ Znanje uporabe programa Solidworks okolja

®

V našo sredino vabimo spretnega in iznajdljivega 
sodelavca z veseljem do sestavljanja 
kompleksnejših in preciznih mehanskih naprav.

Orodjar – sestavljavec preciznih 
naprav (M/Ž)

https://www.youtube.com/watch?v=g6X8shatAQQ&t=7s
https://youtu.be/g6X8shatAQQ


®

Nudimo
 ▶ Dopoldansko delo;
 ▶ Študentsko delo ali redno zaposlitev;
 ▶ Sodelovanje za zaključno delo;
 ▶ Ustrezno usposabljanje in mentorstvo;
 ▶ Delo v mehanski delavnici s sodobnim strojnim 

parkom;
 ▶ Samostojno in odgovorno delo;

 ▶ Možnost učenja in razvoja v podjetju;
 ▶ Urejeno delovno okolje v uspešnem, razvojno 

naravnanem podjetju;
 ▶ Delo v zavzeti ekipi, kjer vladajo sproščeni in 

pozitivni odnosi;
 ▶ Dolgoročno sodelovanje.

Stopite v kontakt z nami!

Prijava na: zaposlitev@rls.si

Če se želite pridružiti zavzeti ekipi in se prepoznate v opisu, nam pošljite življenjepis z opisom znanj in morebitnimi 
izkušnjami na elektronski naslov  zaposlitev@rls.si.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 01 5272 183 (Lea Vitez).
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