
STO LET IZKUŠENJ ZA NOVO TISOČLETJE

NUDIMO 
SODELOVANJE

  

Kadrovska potreba je  za določen čas šest mesecev z možnostjo 
podaljšanja pogodbe o zaposlitvi.

OPIS DEL IN NALOG:
• Opravljanje industrializacije zagonskih programov za obrat proizvodnje OOK, 
glede na CAPM proces.
• Izvajanje projektov, ki so podani s strani vodstva ali sestankov.
• Sodelovanje in izvajanje Kick-off sestankov, s sigurnostjo, da so pravilne 
informacije pregledane s timom za lansiranje, ki vključuje odobritev cilja pro-
grama, specifične zahteve kupca, procesna in produktna razhajanja, pregled 
že prejete reklamacije v povezavi s kupcem in procesom, ki bo lansiran.
• Definiranje in vzdrževanje kontrolne dokumentacije, obvladovanje ter-
minskih planov in planov tveganj, usklajevanje s kupčevim razvojem in 
sledenje APQP zahtevam.
• Sledenje stroškov industrializacije ter prepoznavanje priložnosti za znižanje 
stroškov.
• Uvajanje izboljšav ter sodelovanje in odpravljanje neskladnosti v proizvodnji.
• Osnovno sodelovanje s kupci in dobavitelji glede na zahteve procesa.
• Spremljanje razvoja stroke, prenos znanja ter uvajanje novosti na svojem 
delovnem področju.
• Izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno 
usposobljenostjo in so sestavni del delovnega procesa ter internimi akti.

NUDIMO:

•  stimulativno in redno plačilo,
•  številne ugodnosti za zaposlene.

ZAŽELJENE IZKUŠNJE IN DRUGI POGOJI:  

• VII. stopnja ali VI. stopnja izobrazbe iz strojništva s štiriletnimi delovnimi 
izkušnjami,
• znanje tujih jezikov (angleščina ali nemščina),
• poznavanje dela z računalnikom.

Rok za prijavo je do 30. 11. 2022.

TEHNOLOG 
KONSTRUKTER I (M/Ž)

Nudimo sodelovanje v mednarodno ugledni družbi na področ-
ju obdelave kovin. Vabimo k sodelovanju z največjim svetovnim 
proizvajalcem odkovkov za krmilne mehanizme 
osebnih vozil. Unior se uvršča med tri  največje kovačnice v 
Evropi in med tri največje proizvajalce ojnic za osebna vozila 
ter spada med štiri največje slovenske proizvajalce. Uniorjeve 
zaveze so zdravje, varnost zaposlenih in urejeno delovno okolje. 

Na osnovi nastale  začasne potrebe po zaposlitvi v 
programu  ODKOVKI, v Obratu obdelave odkovkov Slov-
enske Konjice objavljamo prosto delovno mesto za:

INFORMACIJE:  www.unior.si
Kandidati morajo pisne vloge v predvidenem roku poslati po pošti 
na naslov: Unior d.d., Kovaška cesta 10, Kadrovska služba, 3214 Zreče 
ali preko elektronske pošte: zaposlovanje@unior.com


