
 

 

  

 

 

 

Že več kot 140 let ustvarjamo barvito ugodje bivanja in narekujemo trende. Ponujamo Vam priložnost, 
da se pridružite mednarodno uveljavljenemu slovenskemu podjetju, ki ponuja široko paleto izdelkov in 
storitev s področja barvnih premazov in fasadnih sistemov. Številnim kupcem je JUB prva in edina 
prava izbira, zdaj pa Vam ponujamo priložnost, da naša prva izbira postanete tudi Vi.  

Vabimo Vas, da se nam pridružite na delovnem mestu: 

Procesni inženir (m/ž) 

Kot del naše ekipe boste odgovorni za: 

• vzdrževanje in kontrolo industrijske avtomatizacije in procesne merilne opreme, 
• diagnosticiranje napak v industrijski avtomatizaciji in komunikacijah, 
• spremljanje in kontrolo procesne tehnologije (PLC) pri linijah in ostalih napravah 

uporabljenih v proizvodnji,  
• odpravljanje napak in zastojev s pomočjo izbire ekvivalentnih elementov,  
• integracijo proizvodnih procesov v poslovni sistem, realizacijo prilagoditev programov 

potrebam proizvodnje tehnologije,  
• sodelovanje z zunanjimi izvajalci s področja industrijske avtomatizacije, 
• sodelovanje pri integraciji industrijske avtomatizacije v poslovne procese, 
• izdelavo tehničnih navodil in uporabniške dokumentacije, 
• namestitev aplikacij pri končnih uporabnikih in uvajanje uporabnikov v delo z 

aplikacijami na nivoju industrijske avtomatizacije, 
• sodelovanje pri poenotenju procesne opreme in programskih orodij posebej na 

investicijskem nivoju. 

Od kandidatov pri čakujemo: 

• univerzitetno ali visoko izobrazbo s področja elektrotehnike, računalništva, 
informatike ali druge ustrezne tehnične smeri,      

• vsaj 2 leti ustreznih delovnih izkušenj, 
• poznavanje programske opreme industrijskih aplikacij, 
• poznavanje najnovejših spoznanj na področju informacijske tehnologije, 
• znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina), 
• vozniški izpit B-kategorije. 
 

Delovno razmerje se sklepa za nedolo čen čas s polnim delovnim časom in 6-mese čnim 
poskusnim delom.   
 

Prijave zbiramo do 25.6.2018  
 

Nudimo Vam  zanimivo delo v urejenem delovnem okolju v razvijajočem se mednarodnem 
podjetju. Vse kandidate, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in vidijo v ponujenem izziv, 
vabimo, da nam pošljejo ponudbe z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom in 
dokazili po e-pošti na: zaposlitev@jub.si 


