V TRIMO D.O.O. PONUJAMO NOVO
KARIERNO PRILOŽNOST:

TEHNOLOG VZDRŽEVANJA
ZAPOSLITEV: NEDOLOČEN ČAS
S 6 MESEČNIM POSKUSNIM DELOM

Trimo se je uveljavil kot eno od vodilnih evropskih podjetij, ki razvija izvirne in popolne rešitve za gradbene ovoje (fasade in
strehe) in modularne rešitve.
Portfelj partnerjev vključuje podjetja, kot so: Airbus, letališče London Heathrow, Nestle, Philips, DHL, Porsche, IKEA,
Prologis, Mercedes Benz, Coca Cola in mnogi drugi.
Odličen sloves podjetja za inovativnost, kakovost in podporo strankam še naprej navdušuje, ko vstopamo na nove trge in v nove
priložnosti. Strokovno znanje, trajnost, zanesljivost in osredotočenost na prihodnost opredeljujejo Trimo po vsem svetu.
-

Odgovorni smo do ljudi, skrbimo zanje in jim
nudimo vso podporo.
Največ nam pomeni uspeh naših sodelavcev.
Gradimo na vključevanju in sodelovanju.
Sprejemamo raznolikost.
Ponašamo se z visoko kvalificirano in
motivirano ekipo z uspehi in dosežki na
mednarodni ravni.
Modeliramo zdravo, pozitivno in
profesionalno komunikacijo v sproščenem
delovnem okolju, ki ceni dobro opravljeno delo.
Spodbujamo in omogočamo osebni in karierni
razvoj.
Pridobili boste delovne izkušnje in visoko
strokovno znanje naše odlične
ekipe, ki je usmerjena h kupcem in je
lojalna našim izdelkom, storitvam in podjetju.

NALOGE:
Koordinacija in spremljanje preventivnega in
0000000kurativnega vzdrževanja v okviru mehanskih popravil.
Operativna razporeditev del internega vzdrževanja.
Priprava, izdajanje in naročanje rezervnih delov.
Vodenje evidenc opravljenega dela vzdrževanja.
Sodelovanje pri popravilih.
Skrb za varno delo zaposlenih.
Vpisovanje podatkov v sap- PM modul.
Sodelovanje z izmenovodji drugih oddelkov.
Prenos znanj in izkušenj na upravljalce strojev in
0000000delovodij drugih oddelkov.
Razvijanje, načrtovanje in konstruiranje raznih sklopov
0000000in delov.
-

Sodelovanje pri dobavah opreme in novih tehnologij.

PRIČAKUJEMO:
-

Izobrazba strojne smeri (VI. ali VII. stopnja)
Znanje angleškega jezika (zaželjeno)
Samostojnost, samoiniciativnost, fleksibilnost,
inovativnost in odgovornost
Pripravljenost za timsko delo in za dodatna strokovna
izobraževanja ter usposabljanja

Vabljeni k oddaji svojega življenjepisa po elektronski pošti do 15.3.2021: career@trimo-group.com

