
Pošljite nam svoj življenjepis in se prijavite na delovno mesto:

Proizvodni inženir (m/ž) 
V obratu Dol pri Ljubljani podjetja JUB d.o.o. boste odgovorni za:
•	 planiranje, razvijanje, uvajanje in nadziranje tehnoloških procesov v proizvodnji EPS na lokaciji Dol pri Ljubljani,
•	 predpisovanje tehnologij izdelave izdelka na posameznih strojih, 
•	 sodelovanje pri skupnih razvojnih nalogah,
•	 uvajanje novih tehnoloških postopkov,
•	 posodabljanje, avtomatiziranje proizvodnih procesov,
•	 nadziranje kontrole kakovosti izdelka in polizdelka skozi tehnološke postopke,
•	 nadziranje, kontroliranje, analiziranje in izboljševanje procesov proizvodnje v vseh elementih izdelave in pakiranja 

gotovih izdelkov, 
•	 izdelovanje statistik korekcij v proizvodnji in pripravljanje predlogov izboljšav obstoječega stanja za razvoji tim,
•	 vodenje investicijskih projektov v sodelovanju z ostalimi službami in oddelki,
•	 optimiziranje tehnoloških postopkov in s tem prispevanje k povečanju produktivnosti proizvodnje na podlagi 

sprememb obstoječih procedur, organiziranosti procesa izdelave in pakiranja.
•	 poznavanje sistema ERP SAP,
•	 poznavanje nadzornih sistemov MES, SCADA in BATCH. 

Pričakujemo:
•	 univ. dipl. inž. kemije oz. univ. dipl. inž. kemijske tehnologije, VII. stop. ali dipl. inž. kemije oz. kemijske tehnologije 

(VI. stopnja), lahko tudi elektrotehniške ali strojne smeri ustrezne stopnje izobrazbe
•	 3 leto delovnih izkušenj
•	 znanje dveh tujih jezikov
•	 računalniška pismenost
•	 sposobnost samostojnega odločanja 
•	 komunikativnost
•	 samoiniciativnost
•	 vozniški izpit B - kategorije

Delovno razmerje bo sklenjeno z družbo JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, Dol pri Ljubljani s trimesečnim poskusnim delom. 

Prijave zbiramo do 13.03.2017. 
Ponujamo Vam zanimivo delo v urejenem delovnem okolju v razvijajočem se mednarodnem podjetju. Vse kandidate, 
ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in vidijo v ponujenem izziv, vabimo, da nam pošljejo ponudbe s priloženim 
življenjepisom in dokazili po pošti ali el. pošti na naš naslov: JUB kemična industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 
Dol pri Ljubljani, s pripisom »Za razpis proizvodni inženir« ali na: zaposlitev@jub.si 

 
  
Že več kot 140 let ustvarjamo barvito ugodje 
bivanja in narekujemo trende. Ponujamo Vam priložnost, da se pridružite 
mednarodno uveljavljenemu slovenskemu podjetju, ki ponuja široko paleto izdelkov in storitev s 
področja barvnih premazov in fasadnih sistemov. Številnim kupcem je JUB prva in edina prava izbira, zdaj 
pa Vam ponujamo priložnost, da naša prva izbira postanete tudi Vi. 


