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ZAPOSLUJEMO! 
 

Smo mlad kolektiv z večletnimi izkušnjami na  področju arhitekture in inženiringa.  Naše izvedene 
projekte lahko opazite tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Od ustanovitve podjetja v letu 2009 smo nanizali 
vrsto projektov in postali tudi iskani partner pri tujih podjetjih za  opremljanje potniških ladij in 
hotelov . 
Za potrebe inženiringa  iščemo kandidatko/kandidata  za delovno mesto tehnolog, organizator 
proizvodnje. Zaželjena je izobrazba lesarske ali druge tehnične smeri. 

 
 
Ključne naloge kandidatke kandidata: 
 

- izdelava proizvodne dokumentacije, delavniških risb,  
- izvajanje razvojnih projektov - od zasnove do proizvodnje, 
- sodelovanje v teamu pri pripravi tehnološke dokumentacije,  
- sodelovanje pri proizvodnih aktivnostih in usklajevanje projekta z izvajalci (mizarji, 

steklarji, tapetniki, kamnoseki, kovinarji…)  
- sodelovanje pri izmerah, in kontrola projektov doma in v tujini, 
- delo na posamičnih projektih.  

 
  
Vaš profil: 
 

- Dobro poznavanje CAD orodij (AutoCAD ali podobno...) 
- Samoiniciativnost in ciljna orientiranost, 
- Strukturirano in natančno delo, 
- Timski pristop k delu, 
- Organizacijski talent s pripravljenostjo in zmožnostjo organiziranja tudi logističnih 

nalog (naročanje prevozov, pošiljk in njihovo spremljanje), 
- Obvezno osnovno znanje angleškega jezika (aktivno sporazumevanje in elektronska 

komunikacija), 
- Vozniško dovoljenje B kategorije, 
- dinamičnost, timska naravnanost, samoiniciativnost in komunikativnost. 

 
 

Z izbrano kandidatko/kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas, s poskusnim delom 3 
mesecev. 
Vaše prijave z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter 
opravljenih izpitih pošljite na e-mail ali naslov podjetja! 
 
Za vec informacij o našem podjetju obiščite našo spletno stran ali se obrnite na: 

  
Boštjan Zupin, 031 658 104  
Klemen Vovk, 041 222 811 
info@kubarhitektura.com 
kubarhitektura.com 

 
Datum objave: 09. 10. 2018 
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