SE želiš osamosvojiti in
IŠČEŠ redno ZAPOSLITEV?

Bi rad delal PREKO ŠS in
pridobil dragocene izkušnje
pred redno zaposlitvijo?

Iščeš inovativno, prodorno
in svetovno priznano
PODJETJE, V KATEREM BI
LAHKO OPRAVLJAL
ŠTUDIJSKO PRAKSO?

AREX D.O.O.
Masters of arms
Družina v kateri cenimo pripadnost in vzgajamo spoštovanje do sebe in drugih. Vanjo sodijo vsi, ki delijo naše
ideje, strasti in vrednote.
Pogumna, mladostna in zagnana oseba, ki se zaveda svojih prednosti, sposobnosti ter odgovornosti.
Arexovi družini se lahko pridružiš tudi ti.

CNC OPERATER na oddelku redenikov

Arex d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 7, 8310 Šentjernej, Slovenija, w: www.arex.si

CNC OPERATER na oddelku redenikov
NALOGE IN ODGOVORNOSTI:
•
•
•
•
•
•
•

Delo na CNC stroju za krivljenje in izsek.
Operiranje s celotno linijo, izvajanje kontrole,
posluževanje z materialom, nastavljanje parametrov.
Prepoznavanje in odpravljanje napak ob zastojih linije
terskrb za nemoteno delovanje.
Izpolnjevanje zahtevanih obrazcev pri in med
procesomdela.
Skrb za čistočo delovnega okolja in linije.
Poročanje o poteku del in problematiki pri
reševanjuposameznih nalog.
Druga dela po navodilih nadrejenega.

KAJ PRIČAKUJEMO?
•
•
•
•

Najmanj IV. stopnjo izobrazbe.
Odgovornost za izpolnjevanje zadanih ciljev.
Dobre delovne navade.
Željo po učenju in napredovanju.

PREDNOST BODO IMELI KANDIDATI:
•
•

z željo po zaposlitvi na daljši rok,
s tehnično izobrazbo.

ZAŽELENE OSEBNOSTNE LASTNOSTI:
pripadnost, pogum in vztrajnost, samostojnost,
zanesljivost, odgovornost, natančnost.

BODOČIM SODELAVCEM NUDIMO:
Zanimivo delo, prepleteno z izzivi in novim znanjem.
Redno plačilo, s katerim boste zadovoljni;
Podporo prijetne in strokovno usposobljene ekipe, ki
bo poskrbela, da se boš hitro vklopil ter se pri delu
dobro počutil;
možnost strokovnega usposabljanja;
delo v mednarodnem, perspektivnem, hitro rastočem
podjetju, ki skrbi za varnost v svetu;
večizmensko delo, z v naprej predvidenim urnikom
dela; možnost zaposlitve za nedoločen čas;

ČE SI SE V OPISU PREPOZNAL
te vabimo, da pošlješ kratek CV s spremnim pismom na email: janja.gazvoda@arex-store.si ali na naslov
Arex d.o.o.,Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej s pripisom: Arex/Operater.
Arex d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 7, 8310 Šentjernej, Slovenija, w: www.arex.si

