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OPERATER/POSLUŽEVALEC  
NA CNC STROJIH  

NALOGE IN ODGOVORNOSTI: 
 

Izvajanje del in nalog pri posluževanju CNC strojev. 
Kontrola polizdelkov in izdelkov med procesom 
izdelave. 
Opravljanje meritev. 
Prepoznavanje in odpravljanje napak ob zastojih 
CNC strojev, skrb za nemoteno delovanje stroja. 
Izpolnjevanje zahtevanih obrazcev pri in med 
procesom dela na CNC strojih. 
Skrb za čistočo delovnega okolja in stroja. 
Poročanje o poteku del in problematiki pri 
reševanju posameznih nalog. 
Druga dela po navodilih nadrejenega. 
 

 
 

KAJ PRIČAKUJEMO? 
 

Najmanj IV. stopnjo izobrazbe. 
Osnovno znanje angleškega jezika . 
Odgovornost za izpolnjevanje zadanih ciljev. 
Dobre delovne navade. 

 
Prednost bodo imeli kandidati: 

 z že obstoječimi izkušnjami na CNC 
strojih,  

 s tehnično izobrazbo, 

 z veliko željo, da se priučijo dela na 
vrhunskih (visoko tehnoloških) CNC 
strojih in  

 z željo po učenju in napredovanju, 
tako profesionalno kot tudi osebno. 

 
ZAŽELENE OSEBNOSTNE 
LASTNOSTI:  

tehnična usmerjenost, poznavanje kovinskih polizdelkov, samostojnost, zanesljivost, odgovornost, 
natančnost. 

mailto:janja.gazvoda@arex-store.si
http://www.arex.si/


 

Arex d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 7, 8310 Šentjernej, Slovenija, DŠ: SI15413217 
Janja Gazvoda, t: +386 40 354 513, e: janja.gazvoda@arex-store.si, w: www.arex.si 2 / 2 

BODOČIM 
SODELAVCEM 
NUDIMO: 

 delo na daljši rok, v 
perspektivnem, hitro 
rastočem podjetju, z 
atraktivnim produktom; 

 možnost strokovnega 
in osebnega 
napredovanja, dobre 
delovne pogoje; 

 podporo strokovne a 
preproste ekipe, ki bo 
poskrbela, da se boš 
hitro vklopil ter se pri 
delu dobro počutil (delo 
poteka v treh izmenah); 

 nagrajevanje zagnanega dela in s tem povezanih rezultatov, redno in stimulativno plačilo; 

 odlično priložnost, za izkušene CNC operaterje ter tudi za začetnike, ki si želijo delati na 
vrhunskih CNC strojih; 

 

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/CNC operater, najkasneje do 31. avgusta 2021. 
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