
 

 

  

 

 

 

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 pridružite ambicioznemu razvojnem u timu družbe JUB d.o.o. na delovnem 
mestu: 
 

Razvojn o-aplikativni  inženir  (m/ž) 

Vabimo vas, da se prijavite do 14.10.2019.  

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbe z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom ter dokazili 
naš naslov po e-pošti: zaposlitev@jub.si, s pripisom: "Za razpis: Razvoj no-aplikativni inženir" . 
 

Kot del naše ekipe boste odgovorni za: 

• testiranje aplikativnih lastnosti izdelkov in 
pripravo poročil, 

• izvedbo šolanj v zvezi z aplikacijo izdelkov, 
• svetovanje komercialno-tehničnim 

predstavnikom matične in odvisnih družb v 
zvezi z aplikacijo izdelkov in pri reševanju 
reklamacij, 

• pomoč pri pripravi komercialnih predstavitev 
tehnično-aplikativnih lastnosti izdelkov, 

• pripravo tehničnih listov izdelkov in različnih 
sistemskih rešitev v zvezi z uporabo izdelkov, 

• ugotavljanje tehnične upravičenosti 
reklamacij z vidika rezultatov preverjanja 
aplikativnih lastnosti reklamiranih izdelkov, 

• arhiviranje spoznanj s področja tehnično-
aplikativnega področja ter rezultatov 
opravljenih preverjanj, itd., 

• pripravo objav v različnih medijih v zvezi z 
aplikacijo izdelkov iz proizvodnega programa, 

• spremljanje razvojnih trendov v gradbeni 
branži, 

• razvojno, raziskovalno in inovacijsko delo na 
projektih. 

Od kandidatov pričakujemo:  

• univerzitetno izobr. s področja 
gradbeništva, 

• vsaj 6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj 
s področja gradbeništva, 

• obvladovanje dela z MS Office,  
• pisno in ustno obvladovanje angleščine, 
• pripravljenost na osvajanje novih znanj s 

strokovnega področja, 
• samoiniciativnost in sposobnost iskanja 

rešitev, 
• sposobnost samostojnega odločanja in 

zagovarjanja svojih zamisli 
• komunikativnost, 
• sposobnost vodenja, prezentiranja in 

izvedbe šolanj, 
• sposobnost samostojnega in timskega dela  
• tržna naravnanost, 
• vozniški izpit B-kat. 

 

Nudimo : 
• zanimivo delo v sodobno opremljenem tehnološko-razvojnem centru priznanega slovenskega 

podjetja, ki deluje v mednarodnem okolju, 
• delovno razmerje za določen čas 12 mesecev (z možnostjo podaljšanja), s polnim delovnim časom in 

6-mesečnim poskusnim delom,  
• možnost izobraževanja in usposabljanja, 
• urejeno delovno okolje in številne ugodnosti (možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko 

zavarovanje, koriščenje počitniških kapacitet, dogodki za zaposlene…). 


