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Datum / Date 

12.06.2017 

ZADEVA/ SUBJECT: Potrebe po kadrih v Cimos d.d., Tovarna Maribor in Tovarna Vuzenica 

Spoštovani 

Podjetje Cimos d.d. je na pragu novih izzivov, ki bodo zahtevale nove potrebe po kadrih v našem 

podjetju . Ker pa si želimo našo ekipo pomladiti, vas prosimo, da distribuirate potrebo po kadrih 

med vašimi zaključnimi srednješolskimi in višješolskimi razredi. 

Kot smo se dogovorili na sestanku v sredo, 07.06.2017, vam pošiljam nabor naših potreb: 

Merilec v laboratoriju: 

• Izvaja meritve izdelkov na sodobni in klasični merilni opremi 
• Pripravlja kosov za meritve 
• Pripravlja merilno opremo za meritve 
• Pripravlja merilna poročila 

Strojni vzdrževalec: 

• I zvaja preventivne in kurativne preglede na delovni opremi, napravah in pripravah 
• Preprečuje in odpravlja večje okvare in napake na delovni opremi, napravah in 

pripravah 
• Izvaja popravila na hidravličnih in pnevmatskih sistemih 
• Pozna osnove programiranja industrijskih krmilnikov PLC Siemens S7 
• Pozna osnove programiranja CNC krmi lnikov 

Elektro vzdrževalec: 

• Odkriva in odpravlja napake na elektro krmiljih in sistemih 
• Izvaja elektro popravila na strojih in opremi 
• Izvaja priklope in odklope strojev in naprav iz elektro omrežij 
• I zvaja preventivno vzdrževanje na področju strojev in elektro komponent 
• Pozna osnove programiranja industrijskih krmilnikov PLC Siemens S7 
• pozna osnove programiranja CNC krmilnikov 
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Inženir Tehnologije: 

• samostojno vodenje in organizacija tehnoloških procesov 
• oblikovanje in aktivno vodenje projektnih timov 
• aktivna in samostojna koordinacija z razvojnimi tirni pri kupcih 
• tehnološka priprava dela polizdelkov in izdelkov 
• priprava tehnološke dokumentacije in sodelovanje pri uvajanju pol izdelkov in izdelkov v 

proizvodnjo, ter preverjanje učinkovitosti uvedbe v proizvodnjo 
• izvajanje programa tehnoloških izboljšav in vzpodbujanje inovativnosti 
• reševanje tehničnega dela reklamacijskih zahtevkov 

Inženir Kakovosti: 

• definiranje zahtev (PPAP) in pregledovanje in ovrednotenje dokumentacije (FMEA, CP, 
MFU, PFU, MSA, PPAP, ... ) 

• vodenje postopkov z dobavitelji (APQP) 
• reševanje reklamacij dobaviteljev (8D) - podpora, vodenje preko RCA (Root Cause 

Analysis - Ishikawa, 5W, ... ) 
• reševanje prošenj dobaviteljev za spremembo izdelka/procesa (PCN) 

Kontaktna osebi: 

Zvonko Lučev: 02/450 37 39 

zvonko.lucev@cimos.eu 

Samanta Ribič: 02/ 450 37 61 

sama nta. ribic@cimos.eu 

Prosimo vas, da distribuirate potrebo po kadrih na vaši šoli med dijake in študente . 

V namen predstavitve delovnega okolja in procesov, se lahko dogovorimo za ogled tovarne za 

potencialne kandidate. 

Lep pozdrav 

Pripravila: 

Samanta Ribič, Strokovni sodelavec 3 

Človeški viri 

Zvonko Lučev, Vo 1a Službe 

Človeški viri /; 


