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Podjetje se nahaja v območju industrijske cone Štore na naslovu Železarska cesta
3, 3220 Štore in ima dve lokaciji z istim naslovom: industrijski kompleks Livarna
(hala Livarna, hala centrifugalnega ulivanja, hala Livarna II.) z drugimi objekti v
industrijskem območju Štore I. in 2 km oddaljeno Mehansko obdelavo,
neposredno tehnično povezano dejavnost, v industrijskem območju Štore II.
Proizvodna usmeritev podjetja je izdelava valjev in posamičnih oziroma 1
maloserijskih ulitkov, letno skupaj okoli 10.000 ton.
S proizvodnim programom valjev pokrivamo metalurška in ostala področja, kot so:
industrija plastičnih mas, gumarska in kemična industrija. Izdelujemo centrifugalne
in statične valje do premera 1300 mm, dolžine do 8000 mm in obdelane mase do
40 ton, v kvalitetah nodularne legirane litine, poljeklene litine, litine s trdo plastjo,
indefinitne chill litine z visoko vsebnostjo kroma, semi high speed steel in high
speed steel valje ulite eno ali dvoslojno.
Razpisana delovna mesta se nahajajo v obratu mehanske obdelave.
Za zaposlitev iščemo naslednje kandidate:
CNC STRUGAR
Opis delovnega mesta:
- Nastavljanje in upravljanje CNC stružnice z uporabo rezalnih, merilnih in
drugih orodij
- Samostojno opravljanje strugarskih del po načrtih in tehnoloških predpisih za
izdelavo valjev
- Proučevanje tehnološke dokumentacije
- Priprava potrebnega orodja za vpenjanje, struženje in merjenje
- Sprotna kontrola poteka struženja
- Uporaba predpisanih merilnih orodij
Pričakujemo:
- Najmanj 4. stopnjo izobrazbe strojne ali kovinske smeri ( oblikovalec kovin,
mehatronik operater, strojni tehnik)
- Znanje branja načrtov
- Poznavanje tehnoloških postopkov in merilne opreme
- Sposobnost dela v skupini

- Samostojnost in odgovornost pri delu
STRUGAR ZA KLASIČNO STRUŽENJE
-

Opis delovnega mesta:
Samostojno čelno struženje valjev na klasični stružnici z uporabo rezalnih,
merilnih in drugih orodij
Samostojno opravljanje strugarskih del po načrtih in tehnoloških predpisih za
izdelavo valjev
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Proučitev tehnološke dokumentacije
Prevzem in pregled materiala pred obdelavo
Priprava orodja za struženje, vpenjanje in merjenje
Vpenjanje, centriranje valja ter obdelava po tehnoloških navodilih
Izrez vzorcev materiala za preiskave
Sprotna kontrola poteka obdelave
Uporaba predpisanih merilnih orodij

Pričakujemo:
- Najmanj 4. stopnjo izobrazbe strojne ali kovinske smeri ( oblikovalec kovin,
mehatronik operater, strojni tehnik)
- Znanje branja načrtov
- Poznavanje tehnoloških postopkov in merilne opreme
- Sposobnost dela v skupini
- Samostojnost in odgovornost pri delu

REZKALEC
Opis delovnega mesta:
- Samostojno rezkanje in vrtanje po načrtih in tehnoloških predpisih za
izdelavo valjev na klasičnem horizontalnem in CNC rezkalnem stroju
- Proučitev tehnološke dokumentacije
- Priprava potrebnega orodja za vpenjanje, rezkanje, merjenje in vrtanje
- Vpenjanje, centriranje in obdelava valja po načrtih in navodilih
- Sprotna kontrola poteka obdelave
Pričakujemo:
- Najmanj 4. stopnjo izobrazbe strojne ali kovinske smeri ( oblikovalec kovin,
mehatronik operater, strojni tehnik)

- Znanje branja načrtov
- Poznavanje tehnoloških postopkov in merilne opreme
- Sposobnost dela v skupini
Samostojnost in odgovornost pri delu
BRUSILEC
Opis delovnega mesta:
- Upravljanje brusilnega stroja za okroglo strojno brušenje z uporabo rezalnih,
merilnih in drugih orodij
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- Samostojno brušenje po načrtih in tehnoloških predpisih za izdelavo valjev
- Vpenjanje in centriranje izdelka in obdelava po načrtu in tehnoloških
navodilih
- Uporaba predpisanih merilnih orodij
Pričakujemo:
- Najmanj 4. stopnjo izobrazbe kovinsko strojne smeri ( oblikovalec kovin,
mehatronik operater, strojni tehnik)
- Poznavanje brušenja rezilnega orodja
- Poznavanje merilne opreme
- sposobnost dela v skupini
- Samostojnost in odgovornost pri delu
Za vsa razpisana delovna mesta nudimo:
- Zaposlitev za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom
- Uvajanje v delo

Vse zainteresirane vabimo, da nam pošljejo
življenjepisom na enega izmed naših naslovov:

svojo

vlogo

Valji, proizvodnja valjev in ulitkov d.o.o.
Kadrovska služba
Železarska cesta 3
3220 Štore
ALI po elektronski pošti:
brina.orlovic@valji-group.si
Za vse informacije lahko pokličete na tel. št. 03 780 54 06 ( Orlovič Brina)
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Rok za prijavo kandidatov ni časovno omejen.

Štore, 10.5.2017
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