INŽENIR ZA PODROČJE RAZVOJA KONSTRUKCIJE
ELEKTROMOTORJEV IN GENERATORJEV (M/Ž)
Želite rasti skozi nove razvojne in visoko tehnološke izzive? Želite ustvarjati nove koncepte in
rešitve? Verjamete, da nič ni nemogoče? Mi že oblikujemo nove trende na področju e-mobilnosti
na globalnem nivoju. Živimo visoko tehnološko zgodbo, ki jo lahko soustvarjate z nami.
Smo mlado in inovativno podjetje, GEM motors, usmerjeno na globalni trg, eno izmed vodilnih
pri naprednih pogonih na področju električne mobilnosti. Z namenom širjenja ekipe v svoje vrste
vabimo INŽENIRJA ZA PODROČJE RAZVOJA KONSTRUKCIJE ELEKTROMOTORJEV
IN GENERATORJEV (M/Ž) za poslovno enoto v Celju.
NAMEN: Sposobnost izdelave tehnično izjemnih in učinkovitih izdelkov za vsakdanjo uporabo,
z glavnim poslanstvom spremeniti in dvigniti kvaliteto življenja.
MISIJA:
• Razvoj konstrukcije elektromotorja, generatorja ter sestavnih strojnih delov,
• trdnostna in termična analiza strojnih delov,
• izdelava in priprava tehnične dokumentacije,
• sodelovanje pri pripravi za proizvodnjo in tehnologija izdelave strojnih delov,
• sodelovanje pri razvoju elektromotorjev in generatorjev.
VERJAMEMO, DA:
• Imate končano vsaj VII. stopnja izobrazbe strojne smeri,
• vas bogati vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja razvoja novih izdelkov,
• obvladate programska orodja za konstruiranje,
• ste seznanjeni s fazami tehnoloških procesov ter poznate standarde kakovosti,
• aktivno poznate angleški jezik,
• k delu pristopate proaktivno, ste zanesljivi, iznajdljivi in vztrajni,
• vas razvojno delo veseli in imate močno željo po nadgradnji obstoječih znanj.
PONUJAMO VAM:
• Delo v inovativnem in globalnem visokotehnološkem podjetju,
• redno in dolgoročno delovno razmerje s stimulativnim nagrajevanjem,
• dinamično delo v mladi in razvojno naravnani ekipi, ki je odprta za vaše ideje,
• sodelavce, ki so pripravljeni delati v timih in deliti svoje znanje,
• polno skledo svežega sadja in vožnjo z električnim skuterjem.
Delo v GEMu vam ponuja raznolike priložnosti osebne in strokovne rasti in razvoja na individualni
ravni. Zato cenimo učinkovitost in se osredotočamo na odličnost.
Vabimo vas, da se nam predstavite s strukturiranim življenjepisom. Prijave v slovenskem ali
angleškem jeziku sprejemamo na naslov: kadri@gemmotors.si, s pripisom naziva delovnega mesta.
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