
 

 
Obvladate delo s CNC stroji? Si želite dela v vrhunsko tehnološko 
naprednem podjetju, urejenem okolju in prijetnem kolektivu? Potem 
vas vabimo, da pošljete svojo prijavo na prosto delovno mesto 

 
CNC OPERATER - VIŠJI (M/Ž) 
 
Nudimo: 

- zaposlitev za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja, 

- možnost dodatnih izobraževanj, napredovanj in rasti znotraj podjetja, 

- delo v vrhunsko tehnološko napredni proizvodnji, 

- razgibano in zanimivo delo ter urejene odmore tekom delovnega procesa, 

- delo v prijetnem kolektivu, 

- urejeno mentorstvo in uvajalno obdobje,  

- zaposlitev v urejenem podjetju, ki nudi dobra dodatna letna izplačila in 

ustrezno ceni in nagrajuje trud posameznikov.  

 

Delovne naloge: 

- operativno izvajanje operacijskih nalog in upravljanje z zahtevnejšimi lesno 

obdelovalnimi CNC stroji, 

- uporabljanje vseh predpisanih varnostnih naprav in pripomočkov ter skrb za 

varnost,  

- uporabljanje merilnih sredstev in pripomočkov, 

- kontroliranje kakovosti izdelkov in izvajanje avto kontrole skladnosti izdelka 

s tehnično dokumentacijo, 

- vnašanje zahtevanih podatkov za spremljanje proizvodnje v informacijski 

sistem KT, MEPIS, 

- skrb za stroje, opremo in urejenost delovnega mesta, 

- opravljanje ostalih del in nalog po navodilih vodje.  

 

Pričakujemo:  

- pripravljenost na delo v več izmenah, 

- izkušnje s podobnim delom, 

- končana najmanj V. stopnja izobrazbe tehnične smeri, 

- tehnična usmerjenost, 

- znanje branja tehničnih načrtov (tloris, naris, stranski ris), 

- delavnost, natančnost, motiviranost za delo, prilagodljivost, 

- izpit B kategorije in lasten prevoz, 

- nekaznovanost.  

 

Možen pričetek dela: Čim prej po uspešno opravljenem zdravniškem pregledu. 

Rok za prijavo: do 30. 11. 2021. 

Prijava/dodatna pojasnila: M:nina.mohar@podgorje.si, T: 030 700 713.  

Vaš klic oz. prijava bosta obravnavani diskretno. 

Veselimo se morebitnega sodelovanja z vami! 

 

O podjetju: Podgorje je eden vodilnih evropskih proizvajalcev pohištva za vozila za prosti čas z več kot 60 letno 

tradicijo pri izdelavi lesenih izdelkov. Svoje poslovne uspehe gradimo na strateških usmeritvah poslovne 

odličnosti, nenehnega razvoja, napredne tehnologije, vrhunske kakovosti, dizajna ter vlaganje v zaposlene. 
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