
Podjetje Stadler Polska Sp z.o.o. smo proizvajalec modernih tirnih vozil in hkrati eden večjih delodajalcev v Siedlcah (PL).

Kakovost, zanesljivost in nizki obratovalni stroški so lastnosti, ki nam omogočajo dosegati globalne uspehe ter realizacijo

zanimivih projektov pri poljskih in tujih kupcih. Do danes smo v Siedlcah proizvedli 670 vozil kar vključuje tudi 52

modernih FLIRT in KISS vozil za slovenskega naročnika. Naše smernice so kakovost, odgovornost in zadovoljstvo

kupcev, kar se odraža predvsem v udobnem in varnem potovanju potnikov z našimi vozili.

Pridruži se našemu timu!

Trenutno iščemo kadidata za delo v DEPO-ju kot:

Mehatronik / serviser
Ref. M /21

Kraj dela: Ljubljana, Slovenija

Ponujamo:

• Stabilne zaposlitvene pogoje po pogodbi o zaposlitvi

• Priložnost za pridobitev izkušenj v mednarodnem okolju, ki temelji na visoko kakovostni poslovni kulturi

• Ambiciozne in odgovorne projekte

• Mesečno usposabljanje v proizvodnji na Poljskem

Zadolžitve in naloge:

• Izvajanje preventivnih in kurativnih del na vozilih dobavljenih k kupcu

• Analiza in diagnoza delov vozil z prispevanjem k razvoju le-teh

• Izpolnjevanje dokumentacije v zvezi s kupčevimi garancijskimi zahtevki

• Spremljanje in odgovarjanje za delovna sredstva

Naša pričakovanja:

• Branje tehničnih risb

• Branje električnih shem

• Branje hidravlično/ pnevmatskih shem

• Osnovno poznavanje logike funkcijskih blokov (FDB)

• Osnovno znanje strukture Ethernet omrežji ter načinov diagnosticiranja le-teh

• Dovoljenje za delo z napravami pod napetostjo več kot 1kV (neobvezno)

• Znanje tujih jezikov (Angleščina - obvezno, Nemško - zaželeno)

• Pripravljenost na delo izven rednega delovnega časa

• Izobrazba smeri IT/ Mehatronika ali podobno, študent zaključnega letnika oz absolvent (neobvezno)

V kolikor ste zainteresirani in izponjujete naša pričakovanja lahko pošljete prošnjo z življenjepisom v angleškem jeziku na 

e-mail: praca@stadlerrail.com

Več informacij o podjetju: www.stadlerrail.com

Poslana vloga mora vsebovati sledečo izjavo: „Strinjam se, da podjetje Stadler Polska Sp. z.o.o. na naslovu Targowa 50,

08-110 Siedlce, Poljska; lahko obdeluje moje osebne podatke, kateri so navedeni v vlogi za zaposlitev ter priloženih

dokumentih za potrebe trenutnega in bodočih zaposlitvenih postopkov v skladu z aktom z dne 29. 8. 1997 o zaščiti

osebnih podatkov (Journal of Laws of 2002 , No. 101, člen 926): „Potrjujem, da razumem svojo pravico do vpogleda in

možnost popravkov svoji podatkov ter omejitev uporabe le-teh ter, da je njihova uporaba prostovoljna, vendar za

udeležbo na razpisu nujna.“


