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PROJEKTNI INŽENIR M/Ž

V svoji sredini iščemo novega sodelavca
ali sodelavko, ki se bo pridružil/a ekipi v 
oddelku tehnično prodajne podpore in 
razvoja na delovnem mestu Projektni
inženir.

Katere delovne aktivnosti in odgovornosti bodo za vas 
na prvem mestu:
• snovanje tehničnih rešitev s področja energetskih projektov,
• vodenje in izvedba investicijskih projektov,
• raziskava trendov energetskega trga,
• iskanje in razvijanje optimalnih tehničnih rešitev,
• sodelovanje z uradnimi institucijami,
• izvajanje tehničnih predstavitev za kupce,
• zagotavljanje kakovosti v procesu izvedbe.

NAŠA PRIČAKOVANJA:
• najmanj VI./2  stopnja izobrazbe strojne ali elektro smeri,
•  najmanje 5 let delovnih izkušenj na področju snovanja  

in/ali vodenja energetskih projektov,
• visoka odgovornost in predanost svojemu delu,
• timska naravnanost,
• pripravljenost za delo na terenu,
• aktivno znanje angleškega jezika,
• napredno znanje programskega orodja MS Office in AutoCAD,
• vozniški izpit B kategorije.

PREDNOSTI KANDIDATOV:
•  delovne izkušnje na podobnih delih,
• certifikat EUREM,

KAJ NUDIMO:
•  zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo,
• pridobivanje širokega nabora sodobnih tehničnih znanj,
• urejeno in dinamično delovno okolje,
• možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Kandidati naj prijave z življenjepisom pošljejo do vključno
21. 6. 2020 na e-mail: kadri@butanplin.si.Utekočinjen
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Družba Butan plin je vodilni distributer
utekočinjenega naftnega plina v Sloveniji, ki
neprestano širi svojo mrežo tako na segmentu 
jeklenk, prodaji UNP za ogrevanje in 
alternativnih energetskih rešitvah. Poleg 
uspešnega poslovanja pa ostaja skrb za 
varnost in zdravje ljudi na prvem mestu. Svoje 
priložnosti uresničujemo na način, ki je 
odgovoren do družbe in okolja, smo imetnik 
polnega certifikata družini prijazno podjetje, 
imamo športno društvo in redno sodelujemo v 
projektu Zlata Nit, izboru najboljših 
zaposlovalcev. Spoštujemo načelo 
nediskriminatornosti in enakih možnosti. 
Družba Butan plin je v lasti italijanske družbe
Liquigas, strateško pa se povezuje z enim 
največjih distributerjev UNP na svetu, 
nizozemsko družbo SHV Energy.

• strokovni izpit IZS za strojno stroko.


