
 
Datum objave razpisanega delovnega mesta 6.3.2023 

Alba Tooling & Engineering je mednarodno priznana skupina, specializirana za izdelavo 

raznovrstnih tipov orodij, oblikovanje in gradnjo namenskih strojev ter maloserijsko 

proizvodnjo. Kot priznani strokovnjaki na svojem področju, si prizadevamo za zagotavljanje 

najboljših rešitev za naše stranke in partnerje. S svojimi lokacijami po vsem svetu in skupaj 

več kot 400 zaposlenimi, vam nudimo stabilno in družabno delovno okolje, ki vam ponuja 

privlačne poklicne priložnosti. Naša ekipa sestoji iz strokovnjakov z različnih področij, ki 

sodelujejo pri ustvarjanju edinstvenih rešitev za naše stranke. Kot podjetje se zavedamo, da 

so naši zaposleni ključni za naš uspeh, zato se trudimo zagotoviti stimulativno in prijazno 

delovno okolje. Ponujamo tudi različne programe usposabljanja in razvoja, ki omogočajo 

našim zaposlenim, da razvijejo svoje veščine in znanje. 

 

V podjetju Orodjarna in inženiring Alba Slovenj Gradec iščemo: 
 

Tehnik za nadzor kvalitete - M/Ž 
 

VAŠE NALOGE 

▪ Interni prejem in prevzem orodij, ter izločanje neustreznih orodij 

▪ Izvajanje meritev na KMS in obvladovanje merilne opreme 

▪ Sistematična kontrola kakovosti po zakonu in standardih skupine Alba 

▪ Vnos podatkov o opravljenem pregledu ali popravilih 

▪ Vodenje dokumentacije o kontroli kakovosti in sodelovanje pri pripravi in izvedbi notranjih presoj 

▪ Dela po navodilih nadrejenega 

PRIČAKUJEMO 

▪ Izobrazba s tehnične smeri, vsaj V. stopnje izobrazbe 

▪ 1 leto delovnih izkušenj 

▪ Razumevanje, tekoče govorjenje in pisanje v angleškem jeziku 

▪ Vozniški izpit kategorije B 

▪ Samostojnost, organizacijske sposobnosti, samoiniciativnost in sposobnost dela v timu 

▪ Sposobnost sprotnega izobraževanja in pridobivanja novih znanj 

▪ Zanesljivost in odgovornost pri delu 

▪ Pozitivno naravnanost pri izdelavi nalog in doseganju ciljev 

 

PONUJAMO 

▪ Zaposlitev za polni delovni čas za obdobje 6 mesecev z možnostjo redne zaposlitve 

▪ Dinamično in spodbudno delovno okolje v inovativnem mednarodnem podjetju 

▪ Privlačne priložnosti osebne rasti in razvoj kariere 

▪ Urejene socialne ugodnosti  

▪ Možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja v skladu s potrebami podjetja 

▪ Delo v sproščenem in pozitivnem timskem okolju 

 

Če smo vzbudili vaše zanimanje, nam pošljite svoj življenjepis s prošnjo o zaposlitvi na: 

 
Orodjarna in inženiring Alba d.o.o. 

Pod gradom 1a 
2380 Slovenj Gradec 
Telefon: 02 236 3021 

E-poštni naslov:  vlasta.krevh@albatools.com 
  Spletna stran:  www.albatools.com 

mailto:vlasta.krevh@albatools.com
http://www.albatools.com/

