
 

 

Pridružite se naši ekipi kot: 

Tehnični sodelavec – vhodna kontrola  

Vas zanima delo v uspešnem podjetju, specializiranem na področju razvoja elektronike, ki s svojimi 

inovativnimi proizvodi in storitvami oskrbuje velike mednarodne kupce?  
 

Si želite biti del hitro rastočega, inovativnega in izzivov polnega tima? 

 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• Popravilo elektronski sklopov, 

• izvajanje meritev na elektronskih sklopih, 

• podpora proizvodnje, 

• podpora razvoja, 

• kontrola kvalitete dobavljenih elektronskih polizdelkov 

• odpravljanje reklamacij 
 

Od kandidatov pričakujemo: 

• najmanj 5. stopnja izobrazbe elektrotehnične smeri, 

• izkušnje s področja proizvodnje, razvoja ali servisiranja elektronskih naprav 

• tekoče branje elektronskih shem, 

• praktične izkušnje s spajkanjem elektronskih vezij, 

• poznavanje osnov elektronskih vezij, 

• dobre komunikacijske in analitične sposobnosti. 
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Podjetje Emsiso je staro 18 let in hkrati hitro rastoče podjetje s področja razvoja elektronskih naprav . V zadnjih 
letih se je podjetje preusmerilo iz razvoja splošnih elektronskih naprav na področje močnostne elektronike, 
krmiljena motorjev, avtomobilskih rešitev ter kompleksne vgrajene programske opreme. 

Trenutno je podjetje priznano kot eno izmed vodilnih na področju krmiljenja motorjev in razvoja elektronskih 
sklopov za avtomobilsko industrijo. Podjetje je prisotno na globalnem tržišču s fokusom na EU. V Sloveniji 
sodeluje z večino večjih podjetij s področja avtomobilske industrije in krmiljenja motorjev. 

Vzporedno z razvojnimi projekti Emsiso proizvaja produkte pod lastno znamko EmDrive, kjer aktivno dela na 
novih produktih. 

Podjetje Emsiso trenutno zaposluje 40+ visoko izobraženih sodelavcev, večinoma s področja elektronike in 
vgrajene programske opreme. 

 

Dodatno/zaželeno: 

• Poznavanje postopkov proizvodnje elektronskih vezij, 

• Sestavljnaje elektronskih vezij za hoby, 
 
 
 

Izbranemu kandidatu nudimo: 

• zaposlitev v urejenem  in stabilnem okolju z fleksibilnim delovnim časom 

• konkurenčen osebni dohodek,  

• zaposlitev za nedoločen čas s poskusnim obdobjem v uspešnem, hitro rastočem in priznanem podjetju, 

• delo v prijetni, izzivov polni in sproščeni ekipi, 

• možnost izobraževanj in strokovnega razvoja ter samostojnost pri delu, 

• vsakoletni “team-building”, enotedensko jadranje po Jadranu. 
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