delniška družba s 148 letno tradicijo proizvodnje in
trženja higienskih izdelkov. Smo del mednarodne skupine SHP,
ki spada med največje proizvajalce higienskih papirjev v srednji
in jugovzhodni Evropi ter letno proizvedemo okoli 72 tisoč ton
higienskega papirja. V stabilnem in v prihodnost usmerjenem
delovnem okolju, v katerem naše načrte podpirajo standardi
kakovosti in proces nenehnih izboljšav, boste gradili svojo
karierno pot, delali v timu in uresničevali željo po pridobivanju
novih znanj in izkušenj.

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Visokošolska ali višješolska
izobrazba tehnične smeri
(prednostno smer mehatronike
ali elektrotehnike).
Pripravljenost za delo v dveh
izmenah.
Vsaj 5 let izkušenj v proizvodnem
okolju, posebej na področju
tehnologije avtomatizacije.
Prednost predstavlja poznavanje
okolja SIEMENS
Tia portal in WinCC.
Odlične mehanske in komunikacijske
sposobnosti.
Pozitiven odnos do sprememb in
analitičen način razmišljanja.
Močne organizacijske sposobnosti
in delo v timu.
Dobro znanje Angleškega jezika.
Obvladovanje dela z MS Office
(Excel, Power point, Outlook, Word).
Vozniški izpit B kategorije.

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Nameščanje, vzdrževanje in zamenjava
sistemov avtomatizacije na ključnih točkah
znotraj proizvodnega procesa.
Programiranje proizvodnje papirja, polgotovih
izdelkov in energetike.
Odpravljanje težav v zvezi z nedelujočimi
komponentami (servomotorji, senzorji,
kontrolnimi komponentami).
Izboljšanje nadzora nad procesi z nadgradnjo
strojne in programske opreme.
Konstantno raziskovanje, predlogi sprememb
in nadgradnjo strojne ter programske opreme
za boljši nadzor nad procesi.
Redno poročanje vodstvu v zvezi z zmožnostmi
in statusom avtomatizacije.
Priprava periodičnih poročil o napredku v zvezi
z okvarami strojev, napakami in procesi.
Zagotavljanje kalibracije vseh strojev in
vzdrževanja po kalibraciji.
Skrb za namestitev, vzdrževanje in pregled
kontrolnih sistemov instalacij delovnih postaj
v objektu.

•

•
•
•
•

•

•

Zanimivo delo v uspešnem in v
razvojno usmerjenem
mednarodnem podjetju Paloma.
Priložnost biti del ene največjih
investicij v Sloveniji.
Zaposlitev za nedoločen čas s
poskusno dobo.
Stimulativno plačilo.
Variabilna nagrada v primeru
dobrih poslovnih
rezultatov in izpolnitve KPI-jev.
Delo v prijaznem in urejenem
delovnem okolju z zaposlenimi z
bogatimi izkušnjami in znanjem.
Usposabljanje in uvajanje po
programu za novo zaposlene.

Če ste oseba s pozitivnim odnosom do sebe in okolice, motivirani za delo, pripravljeni vsakodnevne izzive in napore
preoblikovati v pozitivne spremembe, ste prava oseba za nas in vas vabimo, da svojo vlogo v angleškem jeziku
pošljete na naš elektronski naslov kariera@paloma.si.
Uresničite vašo prihodnost z nami!

