®

Proizvodni tehnik (M/Ž)
Širimo ekipo v čistih prostorih in v svojo sredino
vabimo vestnega in odgovornega sodelavca.

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
▶

Delo v mikroklimatsko nadzorovanih (čistih) prostorih – sestavljanje mikroelektronike;

▶

Delo z mikroskopom;

▶

Upravljanje naprave za polaganje Si čipov na substrat;

▶

Upravljanje naprave za ultrazvočno bondiranje;

▶

Upravljanje žage za razrez Si rezin in modulov.

Pričakujemo
▶

V. stopnjo izobrazbe elektro smeri ali mehatronike ali izkušnje s področja dela;

▶

Zaželene izkušnje s programiranjem proizvodnih strojev;

▶

Zahtevana je izredna natančnost in doslednost pri delu;

▶

Smisel za tehniko;

▶

Računalniško pismenost;

▶

Samoiniciativnost;

▶

Vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov s sodelavci;

▶

Dobro razumevanje angleškega jezika.

®

Nudimo
▶

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

▶

Delo v urejenem, sproščenem in pozitivno naravnanem delovnem okolju uspešnega podjetja;

▶

Delo s sodobno delovno opremo;

▶

Strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje ter možnost razvoja znotraj podjetja;

▶

Delo večinoma poteka v dopoldanskem času, občasno, po potrebi tudi popoldan;

▶

Želja po dolgoročnem sodelovanju.

Stopite v kontakt z nami!
Kandidate, ki se prepoznate kot ustrezne, vabimo da posredujete prijavo in življenjepis s podrobnim opisom znanj in
izkušenj na elektronski naslov zaposlitev@rls.si.
Za dodatne informacije sem vam na voljo na tel. št. 040 824 490 (Darja Skok).

Prijava na: zaposlitev@rls.si

ZMAGOVALEC IZBORA

ZMAGOVALEC IZBORA

