
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Že 145 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 razvojnemu timu družbe JUB d.o.o. na delovnem mestu: 
 
 

Razvojni inženir (m/ž) 

 

Prijave zbiramo do 15.11.2020.  

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbe z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom ter dokazili 

po e-pošti: zaposlitev@jub.si, s pripisom: "Za razpis: Razvojni inženir". 

Kot del naše ekipe boste odgovorni za: 

• razvojno, raziskovalno in inovacijsko delo na 
projektih,  

• prenos novih izdelkov in tehnologij v 
proizvodnjo in s tem povezano sodelovanje z 
drugimi org. enotami,  

• razvijanje izdelkov in kontrolnih metod, 
• določanje standardov in etalonov, 
• spremljanje in odgovornost za izvajanje 

kemijske zakonodaje s področja razvoja in 
trženja izdelkov podjetja, 

• spremljanje trendov in novosti s področja 
gradbene in premazne kemije,  

• vodenje in sodelovanje pri eksternih 
testiranjih, preiskavah in certificiranjih,  

• vodenje projektne dokumentacije in poročanje 
o delu na projektih, 

• stalno skrb za izboljšave in razvoj ter 
minimiziranje reklamacij. 

Od kandidatov pričakujemo: 

• vsaj 6. raven izobrazbe s področja 
kemije, kem. inženirstva ali kem. 
tehnologije, 

• zaželeno vsaj 6 mesecev delovnih 
izkušenj na področju projektov, kemijskih 
raziskav, 

• obvladovanje dela z MS Office, 
poznavanje programa SAP je prednost, 

• pisno in ustno obvladovanje angleščine, 
• pripravljenost na osvajanje novih znanj s 

strokovnega področja, 
• samoiniciativnost in sposobnost iskanja 

rešitev, 
• sposobnost vodenja projektov,  

samostojnega odločanja in zagovarjanja 
svojih zamisli, 

• večopravilnost in odpornost na stres, 
• sposobnost samostojnega in timskega 

dela  
• vozniški izpit B-kat. 

 
Nudimo: 

• zanimivo delo v priznanem slovenskem podjetju, ki deluje v mednarodnem okolju,  
• delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom,  
• delovnik v dopoldanskem delovnem času, 
• možnost izobraževanja in usposabljanja, 
• urejeno brezplačno parkirišče, 
• urejeno delovno okolje in številne ugodnosti (koriščenje počitniških kapacitet na morju in v toplicah, 

dogodki za zaposlene ter možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). 


