
 

 

  

 

 

 

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 programu izdela ve EPS modulov in tehni čni pripravi za 
gradnjo nizko energijskih in pasivnih hiš po sistem u ICF (Insulated Concrete Forms), na delovnem 
mestu: 

Vodja zaledja ICF (m/ž) 
 

Prijave  zbiramo do 5.1.2020.  

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: Vodja za ledja ICF" . 
 

Kot del naše ekipe boste odgovorni za:  

• izdelavo sestavnih načrtov EPS modulov in 
kosovnic za naročene objekte (REVIT) 

• pripravo tehnične dokumentacije za izdelavo 
nestandardnih modulov, 

• tehnično asistenco na gradbiščih pri montaži 
modulov, 

• tehnično koordinacijo z naročniki modulov, 
• planiranje zalog modulov, koordinacijo med 

prodajo in proizvodnjo, dostavo na gradbišča, 
• organizacijo skladiščenja modulov, surovin in 

pomožnega materiala, 
• sodelovanje pri razvoju in pripravi tehnične 

dokumentacije novih modulov in sistemskih 
sklopov ter za izdelavo tehnične 
dokumentacije za dobavo orodij za njihovo 
izdelavo, 

• reševanje reklamacij s področja izdelave in 
naročanja modulov, 

• izdelavo vizualizacij, 
• skrbništvo CRM in digitalnih komunikacij na 

družbenih omrežjih, 
• organizacijo, vodenje, urejanje in vzdrževanje 

baz tehničnih in drugih podatkov o modulih. 

Od kandidatov pri čakujemo: 

• najmanj višješolsko izobrazbo tehnične 
smeri, 

• najmanj eno leto primerljivih izkušenj pri  
tehnični pripravi ali projektiranju in gradnji 
energijsko učinkovitih objektov, 

• izkušnje z digitalnimi komunikacijami, z 
izdelavo in vzdrževanjem spletne strani, za 
delo z bazami podatkov, logiko in 
formalizacijo procesov, 

• pisno in ustno obvladovanje angleščine, 
• poznavanje BIM projektiranja s programsko 

opremo REVIT, 
• usposobljenost za delo s programsko 

opremo MS Office, MS Project, AutoCAD 
3D, SolidWorks,  

• komunikacijske sposobnosti, sposobnost 
prezentiranja sposobnost dela v timu, 
sposobnost presoje in odločanja,  

• veljavno vozniško dovoljenje (B-kat.). 

Nudimo : 
• zanimivo delo v razvijajočem se mednarodnem podjetju, 
• sodelovanje s hčerinskim podjetjem JUBHome d.o.o., 
• delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, s polnim 

delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom,  
• 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). 

 


