
Doorson je vodilno podjetje na področju avtomatskih drsnih vrat v Sloveniji in na Hrvaškem. Sedež podjetja ter ce-
lotna proizvodnja se nahaja v Mariboru. Poslovalnice imamo tudi v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. S svojimi visoko 
kakovostnimi izdelki smo preko naših partnerjev prisotni tudi v večjem delu EU ter Bližnjem vzhodu.

Naše najpomembnejše prednosti so lasten razvoj, proizvodnja ter tehnologija, ki temelji na več kot 25 letnem delu 
in pridobljenih izkušnjah na področju avtomatskih vrat. Na svojem področju smo specialisti, kar dokazujemo z vedno 
novimi inovativnimi rešitvami. Razvili smo široko paleto izdelkov, ki zadovoljijo najrazličnejše želje naših strank.
Drzne tehnološke rešitve in inovacije utirajo pot za nadaljnji razvoj in hkrati doprinesejo k oblikovanju visoko inova-
tivnih vrat, ki dokazujejo svojo kakovost ob vsakokratni uporabi.

Iščemo kandidate (m/ž) za delovno mesto:

MONTER na terenu

Vaše naloge bodo obsegale: 

- montaža sistemov avtomatskih drsnih vrat na objektih po Sloveniji,
- sestava in priprava elementov na montažo,
- izdelava poročil in poročanje o napakah,
- delo s strankami.

Od kandidatov pričakujemo:

- dokončana poklicna ali srednješolska izobrazba,
- zaželene so izkušnje s področja sestave in montaže mehanskih elementov in konstrukcij,
- sposobnost branja načrtov,
- vozniški izpit B kategorije,
- samostojnost, natančnost in komunikativnost,
- ročne spretnosti in okretnost.

Delovno mesto:

- možnost opravljanja študentskega dela z kasnejšo zaposlitvijo,
- zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja,
- 3 mesečno poskusno delo,
- zanimivo, samostojno in dinamično delo,
- možnost izobraževanja in profesionalnega razvoja,
- pozitivno in urejeno delovno okolje z motivirano ekipo v inovativnem podjetju.

Vaše prijave z dokazili o izobrazbi in kratkim življenjepisom bomo zbirali na elektronskem naslovu: 
zaposlitev@doorson.si.

PRIDRUŽITE SE NAM TUDI VI IN 

SKUPAJ SE BOMO PODALI NOVIM IZZIVOM NAPROTI

www.doorson.si



Doorson je vodilno podjetje na področju avtomatskih drsnih vrat v Sloveniji in na Hrvaškem. Sedež podjetja ter ce-
lotna proizvodnja se nahaja v Mariboru. Poslovalnice imamo tudi v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. S svojimi visoko 
kakovostnimi izdelki smo preko naših partnerjev prisotni tudi v večjem delu EU ter Bližnjem vzhodu.

Naše najpomembnejše prednosti so lasten razvoj, proizvodnja ter tehnologija, ki temelji na več kot 25 letnem delu 
in pridobljenih izkušnjah na področju avtomatskih vrat. Na svojem področju smo specialisti, kar dokazujemo z vedno 
novimi inovativnimi rešitvami. Razvili smo široko paleto izdelkov, ki zadovoljijo najrazličnejše želje naših strank.
Drzne tehnološke rešitve in inovacije utirajo pot za nadaljnji razvoj in hkrati doprinesejo k oblikovanju visoko inova-
tivnih vrat, ki dokazujejo svojo kakovost ob vsakokratni uporabi.

Iščemo kandidate (m/ž) za delovno mesto:

SAMOSTOJNI SERVISER na terenu

Vaše naloge bodo obsegale: 

- servis avtomatskih sistemov vrat po Sloveniji,
- izdelava poročil in poročanje o napakah,
- delo s strankami.

Od kandidatov pričakujemo:

- zaželena izobrazba elektro ali druge tehnične smeri,
- zaželene so izkušnje s področja inštalacije in vzdrževanja elektronskih naprav ter sestave in montaže 
 mehanskih elementov in konstrukcij,
- vozniški izpit B kategorije,
- samostojnost, natančnost in komunikativnost,
- ročne spretnosti in okretnost,
- delavnost, urejenost, točnost in zanesljivost.

Delovno mesto:

- možnost opravljanja študentskega dela z kasnejšo zaposlitvijo,
- zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja,
- 3 mesečno poskusno delo,
- zanimivo, samostojno in dinamično delo,
- možnost izobraževanja in profesionalnega razvoja,
- pozitivno in urejeno delovno okolje z motivirano ekipo v inovativnem podjetju.

Vaše prijave z dokazili o izobrazbi in kratkim življenjepisom bomo zbirali na elektronskem naslovu: 
zaposlitev@doorson.si.
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