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Operater v proizvodnji (M/Ž)
Zaradi rasti podjetja nudimo priložnost sodelovanja
na različnih delovnih mestih v proizvodnem procesu
v čistem in urejenem delovnem okolju podjetja z
dolgoletno tradicijo.

Najzaposlovalec 2017, najizvoznik 2016, gazela 2015 so priznanja, ki podjetje RLS d.o.o. uvrščajo v sam vrh slovenskega gospodarstva.
V podjetju RLS že 30 let razvijamo, izdelujemo in tržimo magnetne senzorje pomika in zasuka. Naše izdelke odlikujejo visoka točnost in
odpornost na zunanje dejavnike, zato se vgrajujejo v napredne sisteme v medicini, robotiki in električnih vozilih. Pri delu spodbujamo
inovativnost in ustvarjalnost, uspešnost pa gradimo z integriteto, odličnostjo, s spoštovanjem sodelavcev in poslovnih partnerjev ter s
posluhom za raznolikost.

Opis delovnega mesta
Posamezniki bodo razporejeni na različne proizvodne linije, od tega bodo odvisne tudi delovne naloge,
ki bodo zajemale naslednja področja:
▶

Sestavljanje dajalnikov – montaža, spajkanje, testiranje, zalivanje in pakiranje;

▶

Testiranje elektronskih modulov in čipov na testnih napravah;

▶

Ročno spajkanje;

▶

Razrez in pakiranje magnetnih trakov;

▶

Lepljenje in magnetenje feritnih obročev.

Pričakujemo
▶

IV. ali V. stopnjo izobrazbe, zaželena je tehnična smer (strojna, mehatronika, elektro) ali ustrezne
delovne izkušnje iz sorodnega področja dela;

▶

Zaželene so izkušnje z upravljanjem naprav v proizvodnem procesu;

▶

Zahtevana je izredna natančnost in doslednost pri delu;

▶

Odgovoren odnos do dela in delovnih sredstev;

▶

Dobre ročne spretnosti in dober vid;

▶

Samostojnost, zanesljivost in pripravljenost za učenje;

▶

Osnovno računalniško znanje;

▶

Sposobnost vzpostavljanja in ohranjanja dobrih odnosov s sodelavci.

®

Nudimo
▶

Ustrezno uvajanje pod vodstvom izkušenih mentorjev, tako da k sodelovanju vabimo tudi mlade,
ki so ravno zaključili (tehnično) izobraževanje;

▶

Čisto, urejeno in sproščeno delovno okolje s sodobno opremo;

▶

Delo v uspešnem, razvojno naravnanem podjetju z dolgoletno tradicijo;

▶

Delo v dveh izmenah, po potrebi je delovna kakšna sobota;

▶

Delo za določen čas z željo po dolgoročnem sodelovanju.

Stopite v kontakt z nami!
Kandidate, ki vas je pritegnil opis delovnih nalog in se prepoznate v naših pričakovanjih, vabimo, da nam posredujete
prijavo in življenjepis s podrobnim opisom dosedanjih izkušenj in kompetenc na mail zaposlitev@rls.si.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 01 52 72 247 (Darja Skok).

Prijava na: zaposlitev@rls.si
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