
Delovno mesto
V inovativnem in hitro rastočem podjetju Elaphe Pogonske Tehnologije d.o.o. razvijamo in izdelujemo kolesne elektromotorje za 
električne avtomobile in druga električna vozila sedanjosti in prihodnosti. Ponašamo se z razvitimi in izdelanimi preko petnajstimi 
različnimi elektromotorji, ki so vgrajeni v preko petdeset različnih tipov električnih vozil. Krepimo našo ekipo in iščemo operaterja/
programerja za delo s CNC stroji (4-osni simultano gnani CNC rezkar + CNC stružnica s C osjo in gnanimi orodji + merjenje na CNC 
koordinatnem merilnem stroju).

Vsebina dela: 
•	 izvajanje različnih pripravljalnih del v skladu z delovnim nalogom in navodili nadrejenega (preverjanje in prilagajanje izmer 

dejanskega stanja s priloženim delovnim načrtom,…)
•	 samostojno programiranje na CNC strojih (Heidenhain 530E, Fanuc 18IQ)
•	 samostojno upravljanje CNC strojev za obdelovanje kovin (struženje in rezkanje)
•	 kreativen in inovativen pristop k izdelavi prototipov
•	 razumevanje in poznavanje tehnične dokumentacije
•	 samostojno nastavljanje stroja, pripravljanje stroja na delovanje
•	 vpenjanje vpenjalnih priprav za izdelavo prototipov
•	 opravljanje kontrole procesa in meritev na izdelkih
•	 spremljanje procesa izdelave – izboljšave
•	 samostojna priprava CNC stroja ter parametrov, vpenjal in orodja
•	 delo na konvencionalnih strojih (rezkalni stroj, stružnica, vrtalni stroj….)
•	 samostojno in odgovorno delo z orodji in osnovnimi sredstvi
•	 vzdrževanje redu in čistoče delovnega mesta in delovnega okolja
•	 usposabljanje in izobraževanje na svojem področju dela in uporabljanje pridobljenega znanja pri svojem delu

•	 izvajaje dela po delovnem nalogu

Potrebna funkcionalna znanja: osnovno poznavanje in uporaba računalniških programov (Solidworks, Catia, Microsoft Office), 
poznavanje dela s klasičnimi stroji, izkušnje s področja orodjarstva in/ali avtomobilske industrije

Splošni pogoji: zanesljivost, natančnost, sposobnost ekipnega dela, samoiniciativnost, želja po novih znanjih, nekonfliktnost

Kaj ponujamo:
•	 možnost kariernega in osebnostnega napredovanja
•	 sodelovanje na visoko-tehnoloških projektih za električne in avtonomne mobilnosti
•	 možnost prehoda v druge oddelke podjetja
•	 sodelovanje z izpostavami Elaphe po svetu
•	 sodelovanje z vodilnimi znamkami v avtomobilski industriji

Oddelek: Strojni park
Ljubljana, Slovenia, EU

Prijava                      
Prosimo pripnite vaš življenjepis (.pdf ) in kratko motivacijsko pismo***
Če ste se prepoznali v Elaphe, pa morda ne izpoljnjujete vseh navedenih pogojev, vas vseeno vabimo k prijavi in predstavitvi vaših 
potencialov v naši ekipi!
*** S poslano prijavo se strinjate, da vaše podatke hranimo za potrebe oddelka človeških virov do obdobja dveh let.
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