
 

 

 
 

Iskra PRO je del skupine Iskra ISD, katero poleg Iskre PRO tvorijo še Iskra ISD Plast, Iskra ISD 

Livarna, Iskra ISD Strugarstvo, Iskra ISD Galvanika in Iskra ISD Storitve. Skupina Iskra ISD ima 

skupaj z Iskro PRO približno 550 zaposlenih in 60 mio EUR prodaje. Z akademskimi partnerji 

aktivno sodelujemo na več različnih razvojno-aplikativnih in tudi raziskovalnih projektih. Več 

informacij si lahko preberete na naši spletni strani (https://www.iskra-isd.si/sl/)  

Iskra PRO ima že 30-letno tradicijo razvoja in izdelovanja kakovostnih naprav za 
avtomatizacijo proizvodnje. Smo specialisti za razne robotske in avtomatizirane celice za 
sestavo, kontrolo in optično preverjanje. V teamu imamo visoko strokovne sodelavce in 

uporabljamo najmodernejšo tehnologijo. 
 

Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije, zato družba 

Iskra PRO Kranj, d.o.o. 
k sodelovanju vabi kandidate za delovno mesto: 

 

PROJEKTANT - konstrukter strojev in naprav (m/ž) 
 
 

Ste pozitivno naravnana oseba z željo po strokovnem in osebnem razvoju in z željo 
delati v dinamičnem, razgibanem okolju, kjer izzivov ne zmanjka? Ste samostojni, 

odgovorni, natančni in zanesljivi? 
Potem je to prava priložnost za vas! 

 
Vaše naloge bodo:  

• načrtovanje in svetovanje pri oblikovanju strojev in naprav, 

• priprava tehnoloških in finančnih vidikov na načrtovano izvedbo stroja ali naprave, 

• konstruiranje strojev in naprav, 

• sodelovanje pri testiranju in zagonu stroja ali naprave, 

• izdelava tehnične mape in navodil za delo v skladu z zakonskimi zahtevami, 

• opravljanje drugih podobnih nalog. 

 
Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

• VII. stopnja strojne smeri, 

• želene so izkušnje na podobnih delih, 

• znanje 3D računalniškega konstruiranja, 

• poznavanje CE direktiv. 

 
Nudimo vam zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, zanimivo delo, 
ustvarjalno delovno okolje in stimulativno nagrajevanje. 
 
Delo bo potekalo v Kranju. 
 

Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov  
kadri@iskra-isd.si, najkasneje do 31.12.2021 

Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani http://www.iskrapro.si. 
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