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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: 
 

ORODJAR - M/Ž 

 

VAŠE NALOGE 

▪ Izdelava kompleksnih orodij in sklopov orodij in linij 

▪ Vrtanje, rezanje navojev, brušenje, poliranje, varjenje in drugi potrebni postopki za izdelavo orodij 

▪ Uporaba različnih ročnih orodij in strojev 

▪ Sodelovanje s strokovnjaki iz drugih oddelkov, da se zagotovi optimalna delovna usklajenost 

PRIČAKUJEMO 

▪ Izobrazba : srednja strokovna šola, srednja splošna šola- metalurgija, strojništvo in kovinarstvo 

▪ Brez potrebnih delovnih izkušenj 

▪ Odgovornost, natančnost, zanesljivost in iznajdljivost pri reševanju tehničnih izzivov 

▪ Proaktivnost in pripravljenost na učenje novih veščin in tehnologij 
 

PONUJAMO 

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

▪ Zanimivo in pestro delovno okolje v inovativnem mednarodnem podjetju 

▪ Atraktivne priložnosti osebne rasti 

▪ Delo poteka v eni izmeni 

▪ Privlačne možnosti nadaljnjega usposabljanja  

▪ Urejene socialne ugodnosti  

▪ Celovito usposabljanje in dolgoročno sodelovanje v utečeni ekipi 

 
 

Če izpolnjujete pogoje in želite postati del naše ekipe, vas prosimo da nam pošljete svoj življenjepis. 

 
 

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 
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