
Pošljite nam svoj življenjepis in se prijavite na delovno mesto:

Razvojno aplikativni inženir  (m/ž) 
Kot del naše ekipe boste odgovorni za:
• pripravo tehničnih listov izdelkov in tehničnih listov za različne sistemske rešitve v zvezi z uporabo nekaterih 

izdelkov
• ugotavljanje tehnične upravičenosti oziroma neupravičenosti reklamacij z vidika rezultatov preverjanja 

aplikativnih lastnosti reklamiranih izdelkov
• izvedbo izobraževanj in šolanj v zvezi z aplikacijo izdelkov
• svetovanje oziroma servis komercialno-tehničnim predstavnikom matične družbe in odvisnih družb v zvezi z 

aplikacijo izdelkov in pri reševanju reklamacij
• sodelovanje, organiziranje, izvajanje in poročanje o testiranjih aplikativnih lastnosti izdelkov 
• pomoč pri pripravi komercialnih predstavitev z vidika predstavitve tehnično aplikativnih lastnosti izdelkov
• arhiviranje spoznanj s področja tehnično-aplikativnega področja ter rezultatov opravljenih preverjanj, itd.
• pripravo objav v različnih medijih v zvezi z aplikacijo izdelkov iz JUB-ovega proizvodnega programa
• spremljanje razvojnih trendov  gradbene branže
• razvojno, raziskovalno in inovacijsko delo na projektih

Od kandidatov pričakujemo:
• univ.dipl. ing. gradbeništva (VII. stopnja)  
• znanje dveh tujih jezikov 
• osnove računalništva
• vozniški izpit B kategorije
• sposobnost vodenja
• sposobnost  izvajanja edukacijskih predavanj
• tržna miselnost
• samoiniciativnost
• komunikativnost

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas za določen čas 6 mesecev in 3  mesečnim poskusnim delom z možnostjo 
podaljšanja. 

Prijave zbiramo do 20.5. 2017. 
Ponujamo 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 s priloženim 
življenjepisom in dokazili po pošti ali el. pošti na naš naslov: JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 
Dol pri Ljubljani, s pripisom »Za razpis – Razvojno aplikativni inženir ali po e-pošti: zaposlitev@jub.si. 

 
  
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. 


