
Šolski center Celje 
Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije 

 
Celje, 4. 7. 2017 
 
 
 

ZAPOSLITEV V PODJETJU MONTING SK 
 
 
 
V PODJETJU Monting SK, proizvodnja, trgovina in storitve d. o. o. iz Laškega, ponujajo zaposlitev 

strojnikom in mehatronikom.  

Prijave sprejemajo na email: info@monting-sk.si.  

 

Rok za prijavo je 30. 7. 2017. 

 
 
Šolska svetovalna delavka Pera Kunst 
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STRUGAR – STRUGAR CNC 

 

Opis delovnega mesta: 

 

− izdelava kovinskih predmetov okroglega prereza, valjastih, kroglastih in stožčastih oblik 
− priprava naprav, orodij, zaščitnih sredstev in pripomočkov za nameravano obdelovanje 

kovine 
− samostojno načrtovanje faz dela, uporabe orodij in izdelava pripomočkov 
− vpenjanje materiala in nastavitev obdelovalnih režimov  
− kontrola procesa obdelovanja in dimenzij obdelanih elementov 
− skrb za urejenost stružnih avtomatov, ostrino rezalnega orodja  
− nastavljanje in upravljanje CNC obdelovalnih strojev 
− priprava strojev (računalniško krmiljenje vrtalnika) 
− osnovno programiranje CNC obdelovalnih strojev 
− skrb za vzdrževanje in servis CNC naprav   
− samostojna nastavitev obdelovancev in dela na CNC ali obdelovanem stroju, skrb za 

zamenjavo obdelovancev 
− skrb za nastavitev orodij za uporabo stroja in pravočasna menjava, ko se le ta skrhajo 
− sodelovanje pri izdelavi vpenjalnih priprav za CNC stroje 

 

Pričakujemo: 

-    najmanj IV stopnjo izobrazbe strojne smeri, 

-     osnovno znanje enega tujega jezika 

-     znanje branja načrtov in sposobnost branja tehničnih risb 

− poznavanje procedure postopkov vzdrževanja stroja 
− razumevanje tehnične dokumentacije 
− poznavanje tehnoloških postopkov in merilnih metod 
− natančnost  
− odlične ročne spretnosti  
− sposobnost dela v skupini 
-     ekonomičnost in gospodarnost 

Nudimo 

- možnost dolgoročne zaposlitve v uglednem podjetju,  
- stimulativno nagrajevanje in možnost napredovanja,  
- možnost osebnega in kariernega razvoja,  
- samostojno in dinamično delo v uspešnem kolektivu. 

 

 

 



 

PESKALEC – LAKIREC 

 

−      barvanje vseh vrst kovinskih izdelkov s protikorozijskimi premazi 

−      peskanje vseh vrst črnih in nerjavnih konstrukcij 

−      slikopleskarska dela 

−      pakiranje opreme in priprava le-te za odpremo končnemu kupcu 

−      izvajanje protikorozijske zaščite na terenu 

−      priprava materialov, orodja in zaščitnih sredstev  

−      prevzemanje delovnih nalog, tehnično, tehnološko, skladiščno dokumentacijo od 

nadrejenega 

−      upoštevanje tehnične in tehnološke dokumentacije za določen material in postopke dela 

 

Pričakujemo: 

− najmanj IV stopnjo izobrazbe strojne smeri, 
− znanje branja načrtov in sposobnost branja tehničnih risb, 
− samostojno delo na preoblikovalnih strojih 
− poznavanje procedure postopkov vzdrževanja stroja, 
− razumevanje tehnične dokumentacije, 
− poznavanje tehnoloških postopkov in merilnih metod, 
− natančnost, odgovornost in organiziranost, 
− odlične ročne spretnosti,  
− sposobnost dela v skupini, 
− ekonomičnost in gospodarnost, 

Nudimo 

- možnost dolgoročne zaposlitve v uglednem podjetju,  
- stimulativno nagrajevanje in možnost napredovanja,  
- možnost osebnega in kariernega razvoja,  
- samostojno in dinamično delo v uspešnem kolektivu. 

 

 

 

 

 



BORWERKIST / BORWERKIST CNC 

− upravljanje frezalno vrtalnega stroja 
− obdelava tridimenzionalnih teles, raznih ulitkov, izkovkov, varjenih konstrukcij 
− priprava naprav, orodij, zaščitnih sredstev in pripomočkov za nameravano obdelovanje 

kovine 
− samostojno načrtovanje faz dela, uporabe orodij in pripomočkov 
− samostojna izdelava pripomočkov 
− kontrola procesa obdelovanja in dimenzij obdelanih elementov 
− obveščanje neposredno nadrejenega o potrebni fazi vmesne kontrole  
− notranja montaža  
− izvajanje drugih podobnih del s področja procesov dela v proizvodnji 
− priučevanje za samostojno delo na CNC obdelovalnih strojih  
− dela in naloga s področja splošnega opisa del in nalog 
− nastavljanje in upravljanje CNC obdelovalnih strojev 
− priprava strojev (računalniško krmiljenje vrtalnika) 
− pregled in tolmačenje tehnične dokumentacije 
− osnovno programiranje CNC obdelovalnih strojev 
− skrb za vzdrževanje in servis CNC naprav   
− opravljanje rednih vzdrževalnih posegov 
− izvajanje preventivnih pregledov stroja 
− samostojna nastavitev obdelovancev in dela na CNC ali obdelovanem stroju, skrb za 

zamenjavo obdelovancev 
− skrb za nastavitev orodij za uporabo stroja in pravočasna menjava, ko se la ta skrhajo  
− sodelovanje pri izdelavi vpenjalnih priprav za CNC stroje 

Pričakujemo: 

− najmanj IV stopnjo izobrazbe strojne smeri, 
− osnovno poznavanje MS Office programskih orodij 
− poznavanje tehnoloških postopkov in merilnih metod 
− poznavanje procedure postopkov vzdrževanja stroja 
− sposobnost branja strojnih načrtov 
− osnovno znanje enega tujega jezika, 
− razumevanje tehnične dokumentacije, 
− poznavanje tehnoloških postopkov in merilnih metod, 
− usmerjenost k doseganju ciljev  
− odgovornost in samostojnost pri delu  
− natančnost, vestnost, zanesljivost in organiziranost, 
− odlične ročne spretnosti,  
− sposobnost dela v skupini, 
− ekonomičnost in gospodarnost, 
− samostojnost in odgovornost pri delu 

Nudimo 

- možnost dolgoročne zaposlitve v uglednem podjetju,  
- stimulativno nagrajevanje in možnost napredovanja,  
- možnost osebnega in kariernega razvoja,  
- samostojno in dinamično delo v uspešnem kolektivu. 



 

 

KLJUČAVNIČAR  

 

− izdelava kovinskih predmetov različnih oblik, 
− priprava naprav, orodij, zaščitnih sredstev in pripomočkov za oblikovanje kovine, 
− samostojno načrtovanje faz dela, uporabe orodij in izdelava pripomočkov, 
− vpenjanje obdelovancev in nastavitev obdelovalnih režimov,  
− kontrola dimenzij oblikovanih delov, 
− znanje uporabe merilnih orodij, 
− skrb za urejenost strojev, vzdrževanje orodja,  
− nastavljanje in upravljanje NC obdelovalnih strojev, 
− skrb za vzdrževanje in servis NC strojev,   
− samostojna nastavitev obdelovancev in delo na NC strojih, skrb za zamenjavo obdelovancev, 
− skrb za nastavitev orodij za delovanje stroja in pravočasna menjava, ko se le ta izrabijo, 
− samostojno opravljanje ključavničarskega dela 

 

Pričakujemo: 

− najmanj IV stopnjo izobrazbe strojne smeri, 
− znanje branja načrtov in sposobnost branja tehničnih risb, 
− samostojno delo na preoblikovalnih strojih 
− poznavanje procedure postopkov vzdrževanja stroja, 
− razumevanje tehnične dokumentacije, 
− poznavanje tehnoloških postopkov in merilnih metod, 
− natančnost, odgovornost in organiziranost, 
− odlične ročne spretnosti,  
− sposobnost dela v skupini, 
− ekonomičnost in gospodarnost, 

Nudimo 

- možnost dolgoročne zaposlitve v uglednem podjetju,  
- stimulativno nagrajevanje in možnost napredovanja,  
- možnost osebnega in kariernega razvoja,  
- samostojno in dinamično delo v uspešnem kolektivu. 

 

 

 


