
Delovno mesto: Orodjar 
 

Arex d.o.o. 

 
Mednarodno podjetje, ki že več kot 27 let strankam nudi inovativna orodja in rešitve. Pogumni, 
mladostni, odzivni in zagnani mojstri, ki cenimo pripadnost ter vzgajamo spoštovanje do sebe in drugih. 
Živimo in negujemo vrednote, ki temeljijo na ljudeh, z jasno oblikovano vizijo pa premikamo mejnike pri 
vsem, kar počnemo. Vedno smo pripravljeni varovati tisto, kar je pomembno in tiste, ki so nam najbližji. 
Naš cilj je jasen — miren in varen svet. 
Arex je družina, ki združuje zaposlene, poslovne partnerje ter vse vas, ki z nami delite naše ideje, strasti 
in vrednote. 
 

VAŠE GLAVNE ODGOVORNOSTI 

1. sestava orodij za izsek pločevine; 
2. sestava orodij za brizganje plastike; 
3. izvajanje preventivnega vzdrževanje orodij v proizvodnji; 
4. izvajanje popravila orodij, odpravljanje napak in vodenje evidence; 
5. skrb za brezhibno delovanje orodij za izsek pločevine; 
6. izvajanje ročne obdelave komponent (vrtanje, poliranje, brušenje,…); 
7. predhodna priprava komponent za vgradnjo; 
8. podpora pri implementaciji orodij v proizvodnjo; 
9. sodelovanje pri zagonu in testiranju orodij. 



PRIČAKUJEMO: 
 

1. izobrazba iz smeri strojništva ali drugih tehničnih smeri; 
2. najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju orodji za izsek pločevine; 
3. poznavanje procesov preventivnega in korektivnega vzdrževanja; 
4. poznavanje različnih tehnologij obdelave materialov; 
5. sposobnost reševanja tehničnih težav; 
6. poznavanje programskih orodij MS Office; 
7. ročne spretnosti; 
8. natančnost, zanesljivost, sistematičnost, kreativnost, učljivost, vztrajnost, timska 

naravnanost; 
9. vozniški izpit B kategorije; 

 

NUDIMO: 

1. Priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja. 
2. Urejeno in varno delovno okolje z močno mednarodno vpetostjo. 
3. Dobro in stimulativno plačilo. 
4. Možnost osebnega in kariernega razvoja ter strokovnega izpopolnjevanja. 
5. Možnost napredovanja. 
6. Možnost zaposlitve za nedoločen čas. 
 

Sedež podjetja Arex d.o.o. je v Šentjerneju.  
 
PRIDRUŽI SE NAM. 
Vedno stojimo za svojimi besedami in dejanji, zato smo prepričani, da se boste v naši 
družini dobro počutili! 
 
Vabimo vas, da se nam predstavite s CV-jem. Pošljite ga na e-mail: zaposlitev@arex.si ali na naslov 
Arex d.o.o., Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej s pripisom: Kadrovska služba. Rok prijave: 30.11.2022. 
 

 

 


