ŠTUDENTSKO DELO - Pomožna strokovna dela (m/ž)
V Siliku v svojo ekipo vabimo več novih sodelavk ali sodelavcev študentov ali dijakov za pomožna
strokovna dela v različnih oddelkih.
Naloge in odgovornosti:
opravljanje različnih pomožnih strokovnih del, glede na potrebe podjetja in oddelkov, kot so
tehnologija, kakovost, vzdrževanje, planiranje in organizacija dela in drugi,
 nabiranje praktičnih izkušenj, ki jih lahko povežete z znanji izobraževalnega sistema.


Omogočamo vam spoznavanje raznolikih del znotraj podjetja, nabiranje praktičnih izkušenj in
možnost zaposlitve po zaključku statusa.
Od vas pričakujemo:
veselje do dela, organiziranost, natančnost in pripadnost delu,
 splošno praktičnost in učljivost,
 veljaven status študenta/dijaka.


Ponujamo vam:
priložnost za rast in pridobivanje novih izkušenj,
 plačilo za korektno opravljeno delo in topel obrok,
 delo na dovršeni tehnološki opremi in
 urejeno delovno okolje v PE Sevnica.


V kolikor se prepoznate v zgoraj navedenem opisu, vas vabimo, da nam pošljete vašo prijavo z
življenjepisom na mail kadri@siliko.si.

KONTROLOR KAKOVOSTI (m/ž) – PE Sevnica
V Siliku v svojo ekipo vabimo novo sodelavko ali sodelavca za zasedbo pozicije KONTROLOR
KAKOVOSTI – PE Sevnica
Naloge in odgovornosti:
vhodna kontrola vgradnih delov in trgovskega blaga, procesna kontrola, izhodna kontrola ter
evidentiranje neskladnosti,
 izdelava poročil o prvih vzorcih, zagotavljanje izvedbe predpisanih meritev, izdelava analiz merilnih
sistemov in statistično obvladovanje procesov,
 izdelava rekvalifikacij in presoj izdelkov,
 izdelava certifikatov/poročil izhodne kontrole ob odpremah,
 sodelovanje pri reševanju kupčevih reklamacij, reklamacije dobaviteljem,
 izvajanje internih presoj procesa, delovnih mest, presoj v okviru razvoja procesa.


Od vas pričakujemo:
 V. stopnjo izobrazbo strojne smeri (pogoj),
 vsaj 1 leto izkušenj na podobnih delovnih mestih (kakovost, tehnologija, ipd.),
 poznavanje različnih orodij za reševanje problemov (predstavljajo prednost, a ne pogoj),






odgovornost, organiziranost, natančnost in pripadnost delu,
tekoče znanje enega tujega jezika,
obvladovanje programov MS Office,
vozniški izpit B kategorije.

Pričakujemo tudi kandidatke ali kandidate tudi brez dosedanjih delovnih izkušenj, ki pa imate voljo po
učenju in rasti. Pri pridobivanju potrebnih kompetenc za delo vam bomo pomagali mi.
Ponujamo vam:
 zaposlitev v uspešnem, povezanem in rastočem kolektivu,
 zanimivo in dinamično delo s partnerji iz avtomobilske industrije,
 strokovno rast, profesionalni razvoj ter nabiranje izkušenj v mednarodnem okolju,
 urejeno in tehnološko napredno delovno okolje.

V kolikor se prepoznate v zgoraj navedenem opisu, vas vabimo, da nam pošljete vašo prijavo z
življenjepisom na kadri@siliko.si.

NASTAVLJALEC STROJEV (m/ž) – PE Sevnica
V Siliku v ekipo orodjarsko-konstrukcijskega centra vabimo novo sodelavko ali sodelavca za zasedbo
pozicije NASTAVLJALEC STROJEV (m/ž) – PE Sevnica.
Naloge in odgovornosti:
nastavljanje programov za obdelavo na strojih,
 priprava materiala in pripomočkov za delo,
 upravljanje strojev,
 odgovornost in izvajanje preventivnega vzdrževanja zadolženih strojev in drobnega inventarja,
 knjiženje opravljenega dela.


Od vas pričakujemo:
 najmanj poklicno raven izobrazbe,
 vsaj 1 leto izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 vozniški izpit B kategorije in znanje uporabe viličarja (izpit je zaželen, ni pa pogoj),
 odgovornost, organiziranost, natančnost in pripadnost delu,
 obvladovanje osnovnih programov MS Office.
Pričakujemo tudi kandidatke ali kandidate tudi brez dosedanjih delovnih izkušenj, ki pa imate voljo po
učenju in rasti. Pri pridobivanju potrebnih kompetenc za delo vam bomo pomagali mi.
Ponujamo vam:
 zaposlitev v uspešnem, povezanem in rastočem kolektivu,
 zanimivo in dinamično delo s partnerji iz avtomobilske industrije,
 strokovno rast, profesionalni razvoj ter nabiranje izkušenj v mednarodnem okolju,
 urejeno in tehnološko napredno delovno okolje.

V kolikor se prepoznate v zgoraj navedenem opisu, vas vabimo, da nam pošljete vašo prijavo z
življenjepisom na kadri@siliko.si.

PRIPRAVLJALEC PROIZVODNJE (m/ž) – PE Sevnica
V Siliku v svojo ekipo vabimo novo sodelavko ali sodelavca za zasedbo pozicije PRIPRAVLJALEC
PROIZVODNJE (m/ž) – PE Sevnica.
Naloge in odgovornosti:
priprava in knjiženje osnovnega materiala, polizdelkov in pomožnega materiala ter nadzor nad
smiselno razporeditvijo na delovna mesta,
 razporejanje in vračanje osnovnega materiala, polizdelkov in pomožnega materiala po lokacijah,
 transportiranje izdelkov znotraj obrata,
 zagotovitev proizvodne dokumentacije,
 razrez osnovnega materiala,
 priprava pakirnih enot in pakiranje izdelkov,
 odvoz odpadkov, prešanje odpadkov in urejanje odpadkov iz proizvodnje,
 talkumiranje, tefloniziranje, kondicioniranje, brušenje izdelkov v bobnu in podobna dela,
 sodelovanje pri čiščenju orodij,
 prevzem izmene od predhodnika – primopredaja pripravljalca,
 vodenje zahtevanih evidenc,
 nadomeščanje vodje izmene ter
 neposredno delo na stroju (po potrebi).


Od vas pričakujemo:
najmanj poklicno raven izobrazbe,
 vsaj 1 leto izkušenj na podobnem delovnem mestu,
 vozniški izpit B kategorije in znanje uporabe viličarja (izpit je zaželen, ni pa pogoj),
 odgovornost, organiziranost, natančnost in pripadnost delu,
 obvladovanje osnovnih programov MS Office.


Pričakujemo tudi kandidatke ali kandidate tudi brez dosedanjih delovnih izkušenj, ki pa imate voljo po
učenju in rasti. Pri pridobivanju potrebnih kompetenc za delo vam bomo pomagali mi.
Ponujamo vam:
zaposlitev v uspešnem, povezanem in rastočem kolektivu,
 zanimivo in dinamično delo s partnerji iz avtomobilske industrije,
 strokovno rast, profesionalni razvoj ter nabiranje izkušenj v mednarodnem okolju,
 urejeno in tehnološko napredno delovno okolje.


V kolikor se prepoznate v zgoraj navedenem opisu, vas vabimo, da nam pošljete vašo prijavo z
življenjepisom na mail kadri@siliko.si.

