
 
 

Podjetje HENNLICH d.o.o je del evropske Skupine HENNLICH s 100 let izkušenj na področju re�itev za 
industrijo. Zastopamo vodilne svetovne blagovne znamke in sami izdelujemo komponente, ki jih na 
trgu ni možno kupiti v željeni obliki ali funkciji.  
 
Ne izdelujemo novih strojev, lahko pa zagotovimo,  da stroji v industrije bolje in bolj učinkovito 
delujejo. Poleg tega velika večina strojev, ki so izdelani v Sloveniji, vključuje na�e komponente ali 
temelji na naših rešitvah.  
 
Študentom in dijakom strojne in elektro smeri ali mehatronike nudimo: 
Ø opravljanje prakse,  
Ø počitni�ko delo preko napotnice, 
Ø redno zaposlitev. 

 
Ekipa naših sodelavcev je sestavljena iz prodajnih inženirjev, konstruktorjev, monterjev in 
serviserjev. Tako našim kupcem nudimo celovito rešitev: od analiziranja problema, izbora prave 
komponente, izdelave namenskih kosov, do montaže in zagona.  
 
Naša področje so: 
v senzorji (za pretok, nivo, tlak, temperaturo in določene specifične veličine), 
v omrežna oprema (stikala, prehodi), 
v roboti in sestavni deli za robote lastne konstrukcije, 
v komponente za avtomatizacijo (linearne enote, energijske verige), 
v dozirni sistemi (za maziva, kemikalije, živila …), 
v druge komponente, ki si jih lahko ogledate na spletni strani www.hennlish.si 

 
 

 
POČITNI�KO DELO: 
ü sodelovanje pri montaži opreme  
ü vezava elektro omar in izvedba elektroinštalacij 
ü različna dela v strojni delavnici 
ü delo v skladi�ču strojnih delov 
ü urejanje vsebine spletne strani s tehničnimi podatki o izdelkih 

 
 
DELOVNA PRAKSA: 

ü konstruiranje enostavnejših strojnih komponent s Solid Works 
ü risanje električnih in krmilnih napeljav z ePlan 
ü programiranje krmilnikov 
ü projektno delo z oblikovanjem tehnične re�itve 
ü nenazadnje tudi izmenjavo izkušenj, saj opažamo, da so študenti, ki so pri nas 

opravljali prakso kdaj imeli drugačne/bolj�e ideje kot mi 
 

www.hennlish.si


 
 
V sklopu redne zaposlitve na�im novim sodelavcem omogočamo: 

ü spoznavanje različnih proizvodnih procesov (procesi pri sestavljanju 
paličnega me�alnika na liniji se precej razlikujejo od procesov v železarni ali 
mlekarni; izkušnje imamo tako z naštetimi kot mnogimi drugimi) 

ü občasna strokovna izpopolnjevanja pri proizvajalcih industrijskih komponent 
(največ v Nemčiji) 

ü pestro delo tako v pisarni in delavnici kot na terenu po celi Sloveniji 
ü delo v manjših skupinah 
ü veliko svobode pri delu (za že usposobljene sodelavce) 

 
 
Pišite nam: kariera@hennlich.si 
 
HENNLICH d.o.o., Mirka Vadnova 13, Kranj 
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