
Konstrukter na področju robotike 

Okolica Ljubljane  

Želite sodelovati pri razvoju naprednih robotskih rešitev za največja svetovno razvojna 
in proizvodna podjetja? Bi radi soustvarjali industrijo prihodnosti in postali del 

mednarodne ekipe izjemnih strokovnjakov, ki ustvarjajo edinstvene in tehnično 
dovršene produkte? Iščete priložnost za delo v okolju, kjer se uresničujejo zamisli o 

najnaprednejših inovacijah, kjer veliko investirajo v razvojno infrastrukturo ter 
nenehno stremijo k izboljšavam? Vam veliko pomeni možnost izobraževanja in 
strokovne rasti ter spodbujanje ustvarjalnosti in nagrajevanje inovativnosti? Za vas 

imamo pravi izziv. 

Za našega naročnika, uspešno globalno podjetje, ki spada med svetovno vodilne 
ponudnike rešitev na področju avtomatizacije in robotizacije proizvodnih procesov, 
iščemo novega člana ekipe, ki bi sodeloval pri konstruiranju in razvoju najnaprednejših 

robotskih sistemov in celic na svetu.   

Glavne naloge: 

• snovanje in oblikovanje sistemskih in idejnih rešitev za nove izdelke 
• projektiranje in konstruiranje industrijskih robotskih celic, zahtevnih elementov 

in sklopov 

• opredeljevanje osnovnih tehničnih značilnosti izdelkov ter pripravljanje 
ustrezne tehnične dokumentacije 

• preizkušanje novih produktov in reševanje problematike v delavnici in na terenu 

• analiziranje in odpravljanje tehnično konstrukcijskih reklamacij 
• koordinacija ter komunikacija z naročniki 
• sodelovanje v projektnih skupinah 

Pričakujemo: 

• najmanj VI. stopnjo izobrazbe strojne smeri 

• vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja konstruiranja  
• poznavanje 3D orodij za konstruiranje 
• zmožnost tako samostojnega kot timskega dela  

• zanesljivost, natančnost in dobre komunikacijske veščine  
• znanje angleškega jezika 

Nudimo: 

• zaposlitev v uglednem razvojnem globalnem podjetju z vrhunskimi 
visokotehnološkimi produkti in napredno opremo 

• priložnost za pridobivanje edinstvenih znanj, ki so usmerjena v tehnologijo 
prihodnosti 

• sodelovanje pri razvoju inovativnih produktov za mednarodne kupce 

• možnost dodatnih izobraževanj in pridobivanja specialnih znanj  
• delo v interdisciplinarni in mednarodni ekipi izkušenih strokovnjakov 
• perspektivno in inovativno delovno okolje, kjer se ceni in spodbuja nove ideje 

• odlična priložnost za osebni in karierni razvoj  
• stimulativno plačilo in nagrajevanje 



V kolikor ste pripravljeni sprejeti izziv, me lahko kontaktirate na 

klementina.kregar@adittec.si ali me pokličete na 01 23 55 203. 

 


