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Kontrolor / tehnolog kakovosti  
 
NALOGE IN ODGOVORNOSTI: 

 Izvajanje vhodne, vmesne in končne kontrole. 
 Programiranje merilnih programov na 

koordinatnem merilnem stroju in uporaba ostale 
merilne opreme. 

 Pomoč pri reševanju neskladnosti. 
 Pomoč pri razvoju izdelkov in procesa. 
 Izvajanje meritev v proizvodnji (izvedba 

predpisanih meritev, izdelava analiz). 
 Ocenjevanje točnosti in stabilnosti proizvodnih 

procesov. 
 Razvoj in konstrukcija kalibrov, merilnih priprav. 
 Priprava in izdelava kontrolnih planov. 
 Izdelava certifikatov/poročil izhodne kontrole ob 

odpremah.  
 Sodelovanje pri reševanju reklamacij. 
 Pomoč pri izvajanju notranje presoje. 

 
 

 

KAJ PRIČAKUJEMO? 
 

 Min srednješolsko izobrazbo tehnične 
smeri (strojništvo, elektrotehnika, 
mehatronika ipd.). 

 Vsaj 3 leta izkušenj v kontroli 
kakovosti v proizvodnji. 

 Izkušnje s koordinatnim merilnim 
strojem. 

 Poznavanje in razumevanje tehnične 
dokumentacije, tehničnih risb ter 
geometrijskih toleranc. 

 Dobro obvladovanje MS Office. 

 Znanje tujega jezika (angleški). 
 
 

ZAŽELENE OSEBNOSTNE LASTNOSTI:  
 

tehnična usmerjenost, poznavanje kovinskih polizdelkov, natančnost,  zanesljivost, samostojnost, 
odgovornost. 
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BODOČEMU SODELAVCU NUDIMO: 
 

 delo v perspektivnem, hitro rastočem 
podjetju; 

 dolgoročno zaposlitev in stimulacijsko 
plačilo; 

 delo v visoko motivirani in dinamični ekipi; 

 znanje in izzive pri delu z vrhunsko 
tehnologijo; 

 možnosti za poklicno in osebnostno rast; 

 nenehno učenje in razvoj ter izobraževanje 
na delovnem mestu; 

 raznoliko, strokovno, prilagodljivo in 
podporno ekipo sodelavcev; 

 možnost strokovnega in osebnega 
napredovanja; 

 dvoizmensko delo za polni delovni čas; 

 možnost zaposlitve za nedoločen čas; 
 
 

ČE SI SE V OPISU PREPOZNAL 
 

te vabimo, da pošlješ CV s spremnim pismom na email: janja.gazvoda@arex-store.si ali na naslov Arex 
d.o.o., Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej s pripisom: Arex/Kontrolor kakovosti, najkasneje do 31. avgusta 
2021. 
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