SE želiš osamosvojiti
in IŠČEŠ redno
ZAPOSLITEV?

DELO PREKO ŠS, s
katerim boš pridobil
dragocene izkušnje?

Inovativno, prodorno
in svetovno poznano
PODJETJE, V
KATEREM BI LAHKO
OPRAVLJAL
ŠTUDIJSKO PRAKSO?

AREX D.O.O.

Masters of arms
Od posluževalca do izkušenega CNC OPERATERJA
in strokovnega tehnologa
Arex d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 7, 8310 Šentjernej, Slovenija, w: www.arex.si

NALOGE IN ODGOVORNOSTI za ZAČETEK:
Posluževanje CNC strojev.
Opravljanje meritev. Kontrola polizdelkov in izdelkov med
procesom izdelave.
Menjava rezilnega orodja.
Prepoznavanje napak ob zastojih ter skrb za nemoteno
delovanje CNC stroja.
Izpolnjevanje zahtevanih obrazcev pri in med procesom dela
na CNC strojih.
Skrb za čistočo delovnega okolja in stroja.
Poročanje o poteku del in problematiki pri reševanju
posameznih nalog.

KO OSVOJITE OSNOVE se posvetimo:
Korekciji podprogramov na CNC strojih.
Nadzoru meritev, kakovosti izdelkov. Avtokontroli.
Obvladovanju celotnega stroja in procesa izdelave
izdelkov.
Sodelovanju z drugimi oddelki v procesu izdelave
izdelkov.
Reševanju zastojev na strojih.
Nadzoru in vodenju celotne izmene.

V SVET TEHNOLOŠKIH POSTOPKOV
Priprava tehnoloških postopkov za proces izdelave
izdelkov.
Konstrukcija vpenjalnih priprav.
Aktivno spremljanje in optimizacija proizvodnih
tehnoloških postopkov.
Sodelovanje z razvojem.

KAJ PRIČAKUJEMO ZA ZAČETEK?
Najmanj V. stopnjo tehnične izobrazbe.
Željo po učenju, napredovanju in dolgoročnemu sodelovanju.
Dobre delovne navade.
Osebnostne lastnosti: pripadnost, pogum in vztrajnost, samostojnost, zanesljivost, odgovornost, natančnost.

BODOČIM SODELAVCEM NUDIMO:
•
•
•
•
•

delo v perspektivnem, hitro rastočem podjetju, z atraktivnim produktom;
možnost strokovnega in osebnega napredovanja;
podporo strokovne, a preproste ekipe, ki bo poskrbela, da se boš hitro vklopil ter se pri delu dobro počutil;
nagrajevanje zagnanega dela in s tem povezanih rezultatov;
delo poteka v več izmenah, ki so tedensko v naprej določene.

ČE SI SE V OPISU PREPOZNAL
te vabimo, da se nam predstaviš s kratkim CV-jem in spremnim pismom, ki ju lahko pošlješ na email:
janja.gazvoda@arex-store.si ali na naslov Arex d.o.o., Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej s pripisom: Arex/kadrovska
služba.
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