Q TECHNA d.o.o. (KRŠKO)

Objava prostega delovnega mesta

-

Izobrazba: vsaj VII. stopnja tehničnih smeri
Pogoji:

Aktivno znanje slovenskega jezika
Aktivno znanje angleškega jezika
Zaželeno znanje nemškega oz. drugega tujega jezika
Znanje uporabe računalniških programov (IT)
Dobro poznavanje stroke s področja delovanja raziskovalne skupine
Pripravljenost na delo v tujini
Zdravstveno sposoben za delo z viri ionizirajočega sevanja, za delo na višini, vročini in hrupu, utesnjenih
prostorih, delo na višini
Varnostno preverjanje po ZVISJV – brez varnostnega zadržka

Opis del in nalog:

razvojno raziskovalno delo na področju dela raziskovalne skupine; priprava projektne dokumentacije za
raziskovalne projekte; priprava poročil o izvedenih raziskavah; pisanje člankov; sodelovanje na konferencah; delo
na patentnih pravicah razvoj raziskovalne opreme; vpeljava rezultatov razvojno-raziskovalnega dela v
komercialne projekte; predavanja; sodelovanje z univerzami in fakultetami; skrb nad zaupnimi podatki; izvajanje
določil poslovnika vodenja sistema podjetja ter postopkov, kjer ima pristojnosti in pooblastila; vožnja
osebnega/službenega vozila
Po potrebi opravljanje nalog NDT in QC kontrolorja:
izvajanje neporušitvenih preiskav (VT, PT, MT, UT, RT, LT, ...) in izvajanje kontrole kakovosti (QC); izvajanje
nadzora varjenja; delo z viri sevanja; sodelovanje pri atestiranju ter atestiranje varilcev in postopkov; sodelovanje
z naročniki, strankami, podizvajalci, dobavitelji; sodelovanje z akreditacijskimi in certifikacijskimi organi;
sodelovanje v izobraževalnih programih; sodelovanje ter poročanje na sestankih; sodelovanje z drugimi
notranjimi organizacijskimi enotami in sodelavci v podjetju
Zaposlitev 1 delavca za določen čas - do 31.12.2021 z možnostjo podaljšanja, za polni delovni čas; zahtevane
delovne izkušnje: vsaj dve (2) leti (na področju raziskovanja ter neporušitvenih preiskav, viri sevanja); opravljen
vozniški izpit B kategorije; poskusna doba 0 mesecev.

Kraj opravljanja dela:

Q Techna d.o.o, podružnica Krško, Cesta krških žrtev 135e, 8270 Krško in lokacije naročnikov doma in v tujini
Rok za prijave je 3 dni. Rok prične teči naslednji dan od javne objave na spletni strani podjetja. Rok izteče
28.02.2021. Kandidati naj pošljejo svoje prošnje z življenjepisom na naslov podjetja (sedež oz. podružnice) oz. po
elektronski pošti na naslov bernardka.loncaric@qtechna.si.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

