
Dejavnost podjetja ROLI d.o.o. 
  V podjetju Roli d.o.o. imamo tradicijo v servisiranju lesnoobdelovalnih strojev že od leta 
1996, prvotno kot oblika poslovnega subjekta s.p. (Krt Rok s.p.), leta 2007 pa smo se zaradi 
povečanega obsega del in lažje organizacije dela preoblikovali v d.o.o. (Roli d.o.o.) 

Smo pooblaščeni zastopnik in serviser lesnoobdelovalnih strojev za tesarstvo in lesno gradnjo 
vodilnega proizvajalca tovrstnih strojev Hundegger iz Nemčije. 

  Stroje proizvajalca Hundegger ima veliko podjetjij v Sloveniji in tudi širom po svetu, katerih 
glavna dejavnost je izdelovanje ostrešij, izdelovanje vseh vrst montažnih hiš (brunarice, lesene 
hiše, skeletne hiše, pasivne hiše,…). V Sloveniji tako lahko naštejemo uporabnike 
lesnoobdelovalnih strojev Hundegger kot so vodilni proizvajalci montažnih hiš Marles, Lumar, 
Pergola, Javušnik, CI-produkt ter vodilni proizvajalci lesenih konstrukcij Tesrstvo Štebe-
Komenda, Tesrstvo Erman-Žirovnica, Tesarstvo Maher-Bohinj, Tesarstvo Kregar-Ljubljana, 
Tesarstvo Mehlin- Grosuplje in še bi lahko naštevali.  

V Sloveniji je trenutno 44 podjetij, katera uporabljajo lesnoobdelovalne stroje Hundegger. Ta 
številka iz leta v leto narašča, tako da naraščajo tudi potrebe po dodatnem kadru za 
servisiranje omenjenih strojev.  

  Področje delovanja podjetja Roli d.o.o. geografsko ni omejeno samo na področje Republike 
Slovenije ampak delujemo tudi področju celotne Evropske unije.  

Trenutno imamo potrebe po dodatnem kadru za dodatni dve osebi (M/Ž) na delovnem 
mestu 

Serviser CNC lesnoobdelovalnih strojev.  

  Delo na tem delovnem mestu obsega montažo, popravila in redno servisiranje teh strojev na 
terenu pri imetnikih strojev. Delo poteka pretežno v dopoldanskem evropskem turnusu (8h-
12h ter 13h-17h). Ker delo poteka v različno oddaljenih krajih širom po Evropi, se običajno 
med delovnim tednom tudi prenočuje v namembnem kraju v prenočišču ustrezne kategorije 
(3*** in več).  Delovni teden vključuje dneve od ponedeljka do petka, ob vikendih (sobota in 
nedelja) se serviserji vrnejo domov in so prosti. Za potrebe delovanja je vsak serviser 
opremljen s servisnim vozilom (Mercedes-Benz Vito), v katerem je vso potebna oprema 
(orodje in rezervni deli), katera se potebuje za nemoteno izvajanjaje delovnih nalog. 

  Od kandidata pričakujemo izobrazbo utrezne smeri (mehatronik-operater, tehnik 
mehatronike,…) z znanjem tujih jezikov. Obvezno je znanje nemškega jezika, zaželjeno pa je 
tudi znanje angleškega jezika. Zaradi uporabe servisnega vozila kandidat potrebuje vozniško 
dovoljenje B kategorije. 

Pričakujemo tudi splošne značajske lastnosti kot so urejenost, vestnost, točnost in 
pripravljenost sprejemanja novih znanj. 



  Kandidatu v času zaposlitve nudimo začetno strokovno usposablajnje ki traja 6 mesecev na 
sedežu podjetja Hundegger v Nemčiji, prav tako pa imajo naši zaposleni tudi med trajanjem 
zaposlitve redna izobraževanja o vseh novostih s področja izboljšav in nadgradenj naših 
strojev. Tako izobraževanje pa običajno traja teden od 2-5 dni. 

Našim zaposlenim nudimo redno delovno razmerje, urejeno delovno okolje, službeno vozilo, 
službeni telefon, službeni računalnik ter stimulativni osebni dohodek, ki precej presega 
slovensko povprečje. 

Delo v našem kolektivu je zato zanimivo za ljudi, kateri bi radi opravljali svoj poklic na 
dinamičen in raznolik način, kjer človek ob delu veliko potuje in spoznava veliko različnih ljudi 
in krajev.  

 

www.hundegger.de 

 

http://www.hundegger.de/



