
Zaposlitveni dan v Trstu (Furlanija - Julijska krajina, Italija) 

21. marca 2023 

 
Prijave do 14.3.2023 

 

Podjetje TELEVITA SPA - prosta mesta: 
 operaterji klicnega centra CUP 

 operaterji socialni delavci 
 operater psiholog 

 

Operater klicnega centra CUP 
NALOGE: dejavnosti klicnega centra; informacije/naročanje/premiki terminov; klicanje navzven; izvajanje 
kampanj na račun dežele FJK. 
POGOJI: 

 diploma srednje šole druge stopnje; 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji C1; 

 preferenčno znanje vsaj na stopnji B2 enega od naslednjih jezikov: angleščina ali nemščina ali 
albanščina ali francoščina; 

 sposobnost reševanja problemov; 

 razpoložljivost in nagnjenost k poslušanju; 

 sposobnost upravljanja s stresom; 

 nagnjenost k timskemu delu; 

 zaupnost; 

 osnovno računalniško znanje in poznavanje osebnega računalnika 

 zahtevane so izkušnje na področju delovanja v KLICNEM CENTRU ali v ZDRAVSTVENEM OKOLJU 
 

Operater socialni delavec 
NALOGE: dejavnosti klicnega centra; skrbstvena podpora in poslušanje uporabnikov. 
POGOJI: 

 vpis v deželni register socialnih delavcev; 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji C1; 

 sposobnost reševanja problemov; 

 razpoložljivost in nagnjenost k poslušanju; 

 sposobnost upravljanja s stresom; 

 zaupnost; 

 osnovno računalniško znanje in poznavanje osebnega računalnika 
 

 

Operater psiholog 
NALOGE: dejavnosti klicnega centra; psihološka podpora in usmerjanje. 
POGOJI: 

 vpis v deželni register socialnih delavcev; 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji C1; 

 preferenčno znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 

 sposobnost reševanja problemov; 

 razpoložljivost in nagnjenost k poslušanju; 

 sposobnost upravljanja s stresom; 

 zaupnost; 

 osnovno računalniško znanje in poznavanje osebnega računalnika 

SE PRIJAVIM - TELEVITA 
Stran za prijavo na prosta mesta 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L424-66698


 

Podjetje IS COPY SRL prosta mesta: 
 tehnik IT 

 programer 

 svetovalec ICT 

 

Informatični tehnik 
NALOGE: dejavnosti napredne tehnične pomoči in upravljanje infrastrukture; namestitev in konfiguracija 
osebnega računalnika odjemalcev; tehnična pomoč na kraju samem in na daljavo 
POGOJI: 

 diploma ali univ. diploma tehnične smeri: informatika ali telekomunikacije ali sorodna smer; 
 odlično računalniško znanje, poznavanje strojne in programske opreme, strežnikov, omrežne 

infrastrukture, mreženja; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2 

 

Programer 
NALOGE: razvoj programske opreme; tehnična pomoč tudi na daljavo 
POGOJI:  

 diploma ali univ. diploma tehnične smeri: informatika ali telekomunikacije ali sorodna smer; 
 odlično računalniško znanje, poznavanje glavnih programskih jezikov, upravljanje baz podatkov 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2 

 

Svetovalec ICT 
NALOGE: dejavnost vnosa podatkov z uporabo PA aplikacij; tehnična pomoč na daljavo pri storitvah PA  
POGOJI:  

 diploma ali univ. diploma upravno/računovodske smeri; 
 dobro računalniško znanje; 
 manjše izkušnje v okviru upravljanja in urejanja podatkov; 
 osnovno poznavanje baz podatkov; 
 sposobnost samostojnega učenja; 
 pripravljenost na timsko delo in stik s končnim uporabnikom 

 
 

PRIJAVIM SE - IS COPY 
Stran za prijavo na prosta mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L424-66697


 

Podjetje ESTECO SPA prosta mesta: 
 upravni uslužbenci 
 zaposleni v kadrovski službi 
 marketinški pomočnik 

 spletni razvijalec 
 razvijalec jezika java 

 sistemski administrator 

 

Impiegati amministrativi 
NALOGE: upravljanje s kadri, inštruiranje drugih sodelavcev v dejavnostih vodenja zaposlenih za 
nagrajevanje in nadzor prisotnosti. 
Operativne dejavnosti kot so: 

 nadzor virtualnih žigov in časovnih kartic 
 pomoč pri pripravi podatkov za pošiljanje svetovalcu za delo za namen obračuna plač 
 računovodska in obračunska podpora za regionalne in evropske projekte 
 upravljanje odnosov preko elektronske pošte in telefona z zunanjimi svetovalci ali dobaviteljem 
 odzivanje po telefonu ali e-pošti na zunanje kontakte kot so dobavitelji, distributerji, stranke 
 podpora notranjim podjetniškim pobudam za dobro počutje, 
 priprava politik in pogodb, 
 upravljanje z dejavnostmi, povezanimi s potovanji, kot so rezervacije in povračila stroškov 

POGOJI: 
 preferenčno diploma iz računovodstva ali triletna univ. diploma; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 
 dobra sposobnost uporabe aplikacij Microsoft Office (Word, Excel) in komunikacijskih orodij (Chat, 

E-mail) ; 
 dobre organizacijske sposobnosti in načrtovanja tako osebnega vsakodnevnega dela kot dela v 

timu; 
 dobre medosebne in komunikacijske veščine tako s strankami kot s sodelavci; 
 zanesljivost, resnost in diskretnost; 
 natančnost in pozornost do podrobnosti; 
 proaktivna naravnanost in želja po osebni rasti; 
 druge neobvezne zahteve, ki podpirajo kandidaturo: izkušnje z uporabo programske opreme za 

upravljanje, kot je Zucchetti, poznavanje delovne zakonodaje; 
 

Uradniki v kadrovski službi 
NALOGE: v okviru skupine People Operations se oseba ukvarja z odnosi z zaposlenimi, z vključevanjem 
osebja, izborom kandidatov, procesom zaposlovanja ter z nekaterimi notranjimi organizacijskimi 
aktivnostmi. Sestavlja in objavlja ponudbe za delo glede na poslovne potrebe; pregleduje prejete vloge; 
izvaja dejavnosti aktivnega zaposlovanja; organizira tehnične razgovore; organizira vključevanje zaposlenih. 
 
POGOJI: 

 triletna univ. diploma ali magisterij, prednostno v kadrovanju ali s tem povezanega področja; 
 nagnjenost k timskemu delu, proaktivnost in pozitivnost; 
 dobro računalniško znanje in uporaba zbirke Office ali enakovredne; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 
 druge neobvezne zahteve v podporo prijavi: predhodne izkušnje na kadrovskem področju; 

poznavanje delovne zakonodaje; uporaba orodij, povezanih z izbirnim postopkom (npr.: LinkedIn, 
Applicant Tracking System-sistem za sledenje kandidatom) 
 

Marketinški asistent 



NALOGE: tržne dejavnosti, kampanje za prepoznavnost blagovne znamke in pridobivanje potencialnih 
strank, negovanje stikov, SEO in ustvarjanje vsebin. Izvajanje digitalnih strategij in optimizacija delovanja. 
Vmesnik z različnimi projekti. 
Generiranje vsebine za inbound marketinške kampanje in vzdrževanje spletnih skupnosti. Razvoj z vodjo 
projekta in izvajanje strategije digitalnega marketinga; ustvarjanje privlačne in SEO prijazne vsebine za 
spletno mesto podjetja, za strani družbenih medijev in sporočila za javnost; definiranje vizualnih modelov 
za promocijske aktivnosti, nadzor, ustvarjanje in vzdrževanje vsebin družbenih medijev; izdelava in 
posodobitev digitalnih marketinških sporočil, komunikacija s strankami in    pridruženimi partnerji. 
 
POGOJI: 

 triletna univ. diploma in zanimanje za tehnologijo;   
 odlične ustne in pisne komunikacijske sposobnosti; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 
 izrazite analitične in operativne sposobnosti ter sposobnost reševanja problemov; ustvarjalni duh; 
 tehnična spretnost z dobrim obvladovanjem zbirke Microsoft Office; 
 sposobnost dela v dinamičnem in timskem okolju; 
 odlične sposobnosti multitaskinga; pozornost do podrobnosti; 
 sposobnost določanja prednostnih nalog in izpolnjevanja rokov; 
 poznavanje orodja SEO; 
 izkušnje z družbenimi mediji (posebej z LinkedIn); 
 poznavanje upravljanja spletnih vsebin (CMS); 
 izkušnje z Google Ads in Google Analytics; 
 izkušnje s programsko opremo za avtomatizacijo digitalnega trženja  (Mailchimp, Pardot…) 
 predhodne izkušnje v marketinški ali komunikacijski vlogi. 

 

Spletni razvijalec 
NALOGE: oblikovanje in vzdrževanje internih aplikacij, kot so platforme spletnih strani (CMS), aplikacije za 
upravljanje licenc in integracije s sistemi za upravljanje tretjih oseb. Delo v skupini Agile, ki razvija spletne 
aplikacije in izboljšuje kakovost kode s  tehnikami stalne dostave in neprekinjenimi tehnikami integracije. 
Učenje novih tehnologij in konceptov spletnega razvoja, oblikovanje in izvajanje programskih rešitev za 
interno uporabo, interakcija z lokalnimi in mednarodnimi kolegi iz sedežev v Italiji, ZDA, Nemčiji in Indiji. 
 
POGOJI: 

 diploma iz računalništva, informacijske tehnologije ali podobno; 
 dobro poznavanje programiranja in spletnih jezikov (JavaScript, HTML, CSS); 
 dobro poznavanje arhitektur odjemalec/strežnik; 
 dober pristop k reševanju problemov; 
 proaktiven odnos in pripravljenost za učenje; 
 osnovne izkušnje s timskim delom; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B1. 

 

Razvijalec jezika java 
NALOGE: načrtovanje in razvoj - sistemisti za informatično varnost, načrtovanje izdelkov s tehnologijami, ki 
vključujejo Java SE/EE, Javascript ter spletne okvirje jezike  (Angular, TypeScript, Sass, ecc.). Delo v skupini 
Agile, ki razvija spletne aplikacije in izboljšuje kakovost kode s  tehnikami stalne dostave in neprekinjenimi 
tehnikami integracije. Posodabljanje znanja o novih tehnologijah in konceptih razvoja proizvoda, 
oblikovanje in izvajanje aplikacij, interakcija z lokalnimi in mednarodnimi kolegi iz sedežev v Italiji, ZDA, 
Nemčiji in Indiji. 
POGOJI: 

 univ. diploma ali diploma tehničnega zavoda v programskem inženirstvu, računalništvu, 
informacijskih tehnologijah ali podobno; dobro poznavanje objektno usmerjenega programiranja 
(Java e TypeScript); 

 dobro poznavanje algoritmov in programskih arhitektur; 
 dober pristop k reševanju problemov; 



 proaktiven odnos in pripravljenost za učenje; 
 osnovne izkušnje s timskim delom; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B1; 
 druge neobvezne zahteve za podporo kandidaturi; Git ali drugi sistemi za urejanje različic; 

poznavanje sistemov za zbiranje podatkov kot sta Gradle, Maven; poznavanje orodij za stalno 
integracijo, kot je Jenkins; razvoj na podlagi testiranja ali druge tehnike testiranja; poznavanje 
sistemov podatkovnih baz (relakcijskih ali NoSQL). 

  
 

Sistemski administrator 
NALOGE: namestitev, konfiguracija in vzdrževanje sistemov strojne in programske opreme ter 
odgovarjajoče infrastrukture. Raziskave in tehnični razvoj za nenehno izboljševanje in inovacije obstoječe 
infrastruktue. Dejavnosti službe za pomoč uporabnikom: pomoč in podpora pri odpravljanju težav s 
strojno/programsko opremo, upravljanje centraliziranih sistemov za preverjanje pristnosti, sodelovanje z 
drugimi tehničnimi strokovnjaki, priprava dokumentacije za uporabnike in operaterje, delo pri omrežni 
administraciji: stikalo, usmerjevalniki, dostopne točke, pisanje skriptov in orodij za izboljšanje zmogljivosti 
in varnosti sistema. 
 
POGOJI: 

 nedavni univ. diplomanti iz inženirstva ali diplomanti višjih tehničnih zavodov; 
 seznanjenost s sistemi Linux/Unix, Windows in MacOS; 
 osnovno poznavanje omrežnih arhitektur in protokolov; 
 dobra komunikacija in sposobnost hitrega vživljanja v ljudi; 
 sposobnost reševanja problemov; 
 sposobnost dela v timu; 
 predhodne izkušnje s storitvami za stranke ali služno za pomoč uporabnikom; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B1; 
 poznavanje upravljanja virtualizacijskih sistemov; 
 poznavanje najboljših praks varnosti in upravljanja požarnega zidu; 
 poznavanje Active Directory 

 
 
 

PRIJAVIM SE - ESTECO 
Stran za prijavo na prosta mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L424-66696


 

Podjetje ORION SPA prosta mesta: 
 CNC operaterji 
 Inženir projektant 

 Sodelavci za kontrolo kakovosti 
 Asistent za prevzem kakovosti 
 Upravljanje z materiali 
 

CNC operaterji 
NALOGE: uporaba stružnic in obdelovalnih centrov z jeziki Fanuc, Siemens, ECS in Haidenhein, uporaba 
osnovne vzporedne stružnice/ročnega rezkalnika, izdelava vpenjal in pribora 
 
POGOJI:  

 srednješolsko spričevalo (preferenčno matura srednje tehnične šole); 
 sposobnost branja tehnične risbe, uporaba merilnih instrumentov; 
 dovoljenje za voznika mostnega žerjava in viličarja; 
 dobro računalniško znanje (Excel, Word, Adobe); 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji A2 
 preferenčno izkušnje 6-12 mesecev na tem področju 

 

Inženir projektant 
NALOGE: uporaba okolja za 3D modeliranje Solidworks, orodja solidworks za izdelavo in analizo 
komponent, izdelava 2D tabel, analiza delovne dokumentacije, uporaba in preverjanje materialov, 
mehansko dimenzioniranje 
 
POGOJI:  

 diploma srednje tehnične šole (zaželena diploma iz inženirstva); 
 poznavanje strojnega risanja in glavnih konstrukcijskih materialov; 
 avtonomnost, natančnost, upravljanje s časom; 
 poznavanje osnovnih kriterijev mehanskega dimenzioniranja za  gredi/ključe/prirobnice; 
 odlično računalniško znanje programov za 3D in 2D risanje, zbirke Office, računskih programov; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 
 prednostno vsaj 2 leti izkušenj na področju strojnega projektiranja 

 

Sodelavci za kontrolo kakovosti 
NALOGE: priprava končnih poročil o pregledu/testiranju; preverjanje ustreznosti notranjih podatkov 
potrdila, ki ga je izdal dobavitelj; zagotavljanje skladnosti končnega certifikata; proizvajanje in pridobivanje 
certifikata, ki ga sopodpišejo zunanji inšpektorji 
POGOJI:  

 diploma srednje šole; 
 osnovno znanje metalurgije in tehničnega risanja; 
 poznavanje uporabe internega operacijskega sistema SAP za vpogled v dokumentacijo delovnih 

nalogov; 
 dobro računalniško znanje, uporaba Excel, Word, Adobe; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B1; 
 zaželene 6-12 mesečne izkušnje na tem področju 

 

Asistent za prevzem kakovosti 
NALOGE: preverjanje dimenzij z nedestruktivnimi merilnimi instrumenti, s prodiranjem tekočin in 
magnetoskopsko metodo, preverjanje hrapavosti, trdote, ravnosti in vizualno preverjanje ulitkov, kemična 
analiza z instrumentom PMI 



POGOJI: 
 diploma srednje tehnične šole; 
 osnovno znanje metalurgije in tehničnega risanja in nadzornih metod NDT; 
 uporaba sistema SAP za vpogled v dokumentacijo naročila; 
 dobro računalniško znanje, uporaba Excel, Word, Adobe; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B1; 
 zaželene 6-12 mesečne izkušnje na tem področju 

 

Upravljanje z materiali 
NALOGE: znotraj kontejnerja Material Specialist (Technical Buyer – Expediter, Import Specialist – Field 
Expediter) izdaja ciklov pretvorbe surovine in s tem povezane uvozne prakse. Nazadnje so odgovorni za 
spremljanje kakovosti in napredka dobav, ki so na razpolago v bazi dobaviteljev. 
 

 
 
 

PRIJAVIM SE - ORION 
Stran za prijavo na prosta mesta 

 
 
 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L424-66695


Podjetje INNOVA SPA prosta mesta: 

 area manager za tujino 

 inženir vgrajene vdelane programske opreme 

 preizkuševalec programske opreme 

 razvijalec programske opreme 

 nadzornik upravljanja 

 uradnik v kadrovski službi 
 višji sistemski skrbnik 

 komercialni tehnik 
 servisni operater 

 razvijalec programske opreme back-end 

 razvijalec programske opreme front-end 

 

Area manager za tujino 
NALOGE: poslovni scouting partner in stranke, poslovni obiski, udeležba na sejmih in priložnosti za srečanja, 
vodenje in posredovanje pri komercialnih pogajanjih, razvoj in vodenje portfelja strank, poročila o 
dejavnostih 
 
POGOJI: 

 univ. diploma; 
 sposobnost reševanja problemov, razpoložljivost, obvladovanje stresa, timsko delo; 
 razpoložljivost za premestitev v tujino, zaupnost; 
 vsaj 3-letne izkušnje v podobni vlogi; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji C1; 
 preferenčno znanje francoskega jezika vsaj na stopnji B2; 
 dobro tehnološko in računalniško znanje; 
 marketinški elementi in pogajalske tehnike; 
 preverjanje in spremljanje napredka pri delu 

   

Inženir vgrajene vdelane programske opreme 
NALOGE: celostna zasnova vgrajene programske opreme, testna orodja za lažji razvoj naprav, vzdrževanje 
kod izdelkov, razhroščevanje in odpravljanje težav, odkrivanje napak 
POGOJI:  

 zaželena univ. diploma iz tehničnih in znanstvenih vsebin (elektronika-računalništvo); 
 poznavanje omrežij in komunikacijskih protokolov; 
 poznavanje vgrajenih aplikacij, usmerjenih v IOT 
 poznavanje mikrokontrolerjev in komunikacijskih vmesnikov; 
 dobro poznavanje procesorjev Linux, C, C++, mikrokontrolerjev in omrežij; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2 

   

Preizkuševalec programske opreme 
NALOGE: identifikacija zahtev in značilnosti programske opreme, načrtovanje in izvedba testnih načrtov, ki 
jih je treba izvesti, dokumentacija testnih postopkov, identifikacija napak 
POGOJI:  

 diploma srednje šole tehnično-elektronsko-telekomunikacijske smeri 
 poznavanje testiranja, verifikacije in validacije programske opreme, življenjskega cikla programske 

opreme in metodologije njihovega razvoja   (waterfall-agile-TDD); 
 priprava računalniško tehnične dokumentacije; 
 sposobnost reševanja problemov; 
 zanimanje za obdelavo avdio/video multimedijskih vsebin in internetnega sveta; 



 zaželeno je programiranje Java; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2 

   

Razvijalec programske opreme – področje telekomunikacij 
NALOGE: načrtovanje in razvoj programske aplikacije, testiranje integracije podsistemov, razvoj 
dokumentacije, vzdrževanje izdelka in terenska podpora tretje stopnje 
POGOJI:  

 univ. diploma iz računalništva ali računalniškega inženirstva ali enakovredna izobrazba; 
 poznavanje orodij za sodelovalni razvoj (GIT-GITLAB); 
 poznavanje oblikovanja mikro storitev (rest- message quest); 
 analiza in reševanje problemov, sposobnost timskega dela; 
 dobro poznavanje operativnega sistema Linux, C, C++ (standard 98/11/17) in osnovno znanje 

mreženja; 
 zaželeno poznavanje golang in tehnologij swagger/openapi; 
 vsaj 2 leti izkušenj v podjetjih za razvoj programske opreme; 
 zanimanje za obdelavo avdio/video multimedijskih vsebin in internetnega sveta; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2 

   

Nadzornik upravljanja 
NALOGE: koordinacija dejavnosti nadzora upravljanja, analiza procesov in definiranje postopkov, merjenje 
uspešnosti, sodelovanje pri definiranju proračunov izdatkov, spremljanje uspešnosti poslovanja. 
POGOJI:  

 zaželena univ. diploma iz poslovne ekonomije/statistike/manegement inženiringa/poslovne 
administracije; 

 znanje iz splošnega analitičnega računovodstva; 
 sposobnost načrtovanja in spremljanja gospodarskih gibanj, analitične sposobnosti; 
 odlične sposobnosti timskega dela, natančnost in zanesljivost, odlične komunikacijske sposobnosti; 
 zaželeno poznavanje upravljanja Gamma Team System; 
 zaželene izkušnje na področju računovodstva 

   

Uradnik v kadrovski službi 
NALOGE: obdelava oglasov in objav po različnih kanalih, front in back office,  vodenje potovanj zaposlenih, 
prilagajanje in posodabljanje kadrovskih arhivov, vodenje zdravstvenega  nadzora in obvezni tečaji varnosti. 
Ponudba velja izrecno za osebe, ki so vpisane v ciljne zaposlitvene liste 68/99 
POGOJI:  

 triletna univ. diploma ali specializacija iz humanistične ali ekonomske smeri; 
 sposobnost timskega dela, reševanje problemov, organizacijska samostojnost, fleksibilnost, odlične 

komunikacijske sposobnosti 
 odlično poznavanje niza Office; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B1; 
 polni ali krajši delovni čas (6 ur) 
 vpis v zaposlitvene ciljne sezname po 3. čl. zakona 68/99 (delavci z invalidnostjo)    

Višji sistemski skrbnik 
NALOGE: upravljanje sistemov Linux, in Cloud, upravljanje RDBMS, dejavnosti virtualizacije, upravljanje 
cluster Kubernetes. 
POGOJI:  

 višja diploma iz tehnike/elektronike/telekomunikacij 
 poznavanje sistemov Linux z veščinami upravljanja omrežja, upravljanje sistema, pakiranja, skriptne 

lupine, upravljanja omrežja, aws service, S3 service, RDBMS, MYSQL; 
 sposobnost timskega dela, reševanje problemov, fleksibilnost; 
 dobra raven znanja virtualizacije VMware in NUTANIX, KVM, Docker, Kubernes Orchestration; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

   



Komercialni tehnik 
NALOGE: informiranje in usposabljanje kupcev o izdelkih, zbiranje informacij o zahtevah kupcev in s tem 
povezanih povratnih informacij o izdelkih, podpora pri reševanju tehničnih težav v zvezi z izdelki, 
posodabljanje sistemov z novimi različicami. 
POGOJI:  

 univ. diploma iz računalniškega/elektronskega/ računalniška ali elektronska diploma IT; 
 poznavanje omrežij TCP/IP; 
 uporaba DataBase MYSQL in post GRES; 
 osnovno znanje Docker in Kubernetes; 
 sposobnost timskega dela, reševanje problemov, diskretnost in zadržanost, avtonomnost; 
 dobro poznavanje Linux (CentOS in RED HAT), Windows, tehnologij virtualizacije (VMalware e 

NUTANIX); 
 zaželena je izkušnja vsaj 3 let v podobni vlogi; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji C1; 
 pripravljenost na premestitve v tujino 

  

Servisni operater 
NALOGE: telefonska podpora strankam, izobraževanje strank o izdelkih, dejavnosti pomoči na daljavo, 
upravljanje informacij preko sistema za prodajo vozovnic, front in back office.  
POGOJI: 

 višja diploma s področja tehnike/ elektronike/telekomunikacij; 
 osnovno poznavanje Linux in mreženja; 
 minimalne sposobnosti SQL 
 sposobnost posredovanja, ki je močno usmerjeno v stranke; 
 nagnjenost h komunikaciji in k reševanju problemov; 
 zahtevana vsaj enoletna izkušnja na področju helpdesk ali podpora tehnične vrste; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2 

 

Razvijalec programske opreme back-end 
NALOGE: razvijalec programske opreme. 
POGOJI:  

 triletna univ. diploma iz računalništva ali računalniškega inženirstva; 
 izkušnje v razvoju business logic; 
 izkušnje v razvoju programske opreme (Agile, TDD, BDD); 
 odlično poznavanje Java; 
 izkušnje v bazi podatkov (SQL in JPA) in v storitvah web rest/json; 
 poznavanje vzorcev mikrostoritev (springboot); 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 

 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji C1 
 

Razvijalec programske opreme front-end 
NALOGE: razvijalec programske opreme. 
POGOJI:  

 triletna univ. diploma iz računalništva ali računalniškega inženirstva; 
 dobre računalniške sposobnosti v waterfall, Agile, TDD – GITLAB, mantis, jenkins – javascript, html, 

CSS; 
 izkušnje v razvoju aplikacij ene strani; 
 poznavanje vsaj enega izmed angular, reacts, vue; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji C1; 
 iniciativnost, analitičen pristop, reševanje problemov, izjemna pozornost do podrobnosti 

 



 
 

 

PRIJAVIM SE - INNOVA 
Stran za prijavo na prosta mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L424-66694


 

Podjetje ZUDEK SRL prosta mesta: 
 strojni risar 
 tubist 
 tesar varilec 
 hladilni tehnik 
 industrijski električar 
 strojni sestavljavec 
 načrtovalec 
 
Strojni risar 
NALOGE: se ukvarja s koncipiranjem, razvojem in dimenzioniranjem komponent, mehanskih sistemov in 
konstrukcij, risanjem njemu določenih projektov z uporabo specializirane grafične programske opreme za 
dvodimenzionalno in tridimenzionalno modeliranje (AutoCAD/Cam 2D in 3D); prevzame skico, ki jo je razvil 
oblikovalec, pri čemer izpopolni vse podrobnosti in preveri, ali projekt deluje pravilno v vseh delih; po fazi 
odobritve skice s strani vodje projekta dokonča model tako, da poudari morebitne popravke in spremembe. 
POGOJI: 

 diploma tehničnega inštituta in/ali univ. diploma strojništva ali podobno, univ. diploma prve stopnje 
iz industrijskega oblikovanja; 

 visoka zmožnost uporabe programske opreme za mehansko načrtovanje 2D in 3D (zlasti SOLID 
EDGE); 

 tehnologija materialov; 
 mehanično obdelovalni elementi; 
 oblikovni elementi končnega izdelka; 
 tehnično-strokovna in transverzalna znanja, povezana z izvajanjem navedenih dejavnosti; 
 sposobnost odnosov in timskega dela; 
 organizacijske in načrtovalske sposobnosti zastavljanja problemov (opredelitev problema) in 

reševanja problemov (odpravljanje vzrokov problema); 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

  

Tubist 
NALOGE: izdelava kovinskih konstrukcij na podlagi predložene tehnične dokumentacije, s posebnimi 
postopki obdelave in z uporabo najprimernejših strojev, opreme in orodij; ukvarja se predvsem z rezanjem, 
deformiranjem, varjenjem in dodelavo, preden se posveti montaži. 
POGOJI: 

 srednješolska diploma tehnične smeri (strojništvo ali elektrotehnika) ali tečaj poklicnega 
usposabljanja; 

 osnove strojnega risanja/industrijskega tehničnega risanja; 
 tehnično znanje v zvezi z vrsto varjenja; 
 predhodne izkušnje na podobnem položaju; 
 poznavanje različnih vpenjalnih sistemov; 
 veščine v zvezi z različnimi postopki ali varjenjem; 
 poznavanje različnih materialov za priključke (cevi, prirobnice, ventili, priključki); 
 sposobnost uporabe opreme in delovnih orodij za gradnjo in montažo; 
 sposobnost uporabe varilnega stroja in sposobnost delovanja za pozicioniranje varilnih točk med 

cevmi; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 
 
 
 

Tesar varilec 



NALOGE:  preveriti kakovost popravil in popraviti morebitne neskladnosti v projektih , branje projektov in 
osnutkov za razumevanje posebnosti, zahtev,potreb in delovnih zahtev; izbirati in poiskati potrebne 
materiale; rezati, meriti, variti, vrtati in sestavljati kovinske izdelke; jamčiti za varjenje dodeljenih površin 
glede na kakovost, količino in certificiranje; pomoč vodji delavnice pri načrtovanju; preveriti kakovost 
popravil in odpraviti neskladja. 
POGOJI: 

 srednja tehniška šola/strokovna tehniška diploma ali enakovredno; 
 splošno znanje tehničnega risanja; 
 veščine tehnologije materialov; 
 sposobnost uporabe orodij in strojev, ki se uporabljajo na delovišču/v delavnici; 
 poznavanje tehnik varjenja; 
 sposobnost uporabe mehanske meroslovne opreme; 
 sposobnost varjenja na različnih vrstah kovin; 
 sposobnost ocenjevanja kakovosti izvedenega varjenja; sposobnost prepoznavanja nepravilnosti v 

delovanju orodij; 
 sposobnost izvajanja običajnih vzdrževalnih del na strojih; 
 sposobnost sestavljanja obrazcev, ki jih podjetje pripravlja za nadzor dela; 
 sposobnost samostojnega dela; natančnost in zanesljivost; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

  

Hladilniški tehnik 
NALOGE: vzdrževanje hladilnih sistemov na industrijskih strojih, iskanje napak, polnjenje/dolivanje hladilnih 
tekočin, namestitev in povezava cevi, branje in uporaba tehnične dokumentacije, uporaba manometrov. 
POGOJI: 

 strokovnjak za termohidravliko/vodovodar/hladilniški tehnik  s posebnim usposabljanje, ki omogoča 
to funkcijo, kot to zahteva referenčna zakonodaja (usposabljanje na tem področju in kvalifikacija z 
licenco za strupene pline amoniaka)/Licenca za amoniak; 

 izkušnje z vzdrževanjem in montažo industrijskih hladilnih sistemov; 
 sposobnost branja mehanskih risb in električnih diagramov; 
 tehnično-strokovna in transverzalna znanja, povezana z izvajanjem navedenih dejavnosti; 
 sposobnost dela v skupini; 
 organizacijske in načrtovalne sposobnosti; 
 nastavitev problema (opredelitev problema) in reševanje problema (odprava vzrokov problema); 
 tehnično ozadje; 
 nagnjenost k medosebnim odnosom; natančnost in zanesljivost; fleksibilnost; 
 razpoložljivost za krajše in daljše premestitve 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 

Industrijski električar 
NALOGE: montaža in vzdrževanje električnih sistemov, ožičenje plošč na hladilnih sistemih industrijskih 
strojev; iskanje okvar; ožičenje električnih plošč na strojih in sistemih za industrijsko hlajenje; avtonomno 
upravljanje faz električne obdelave na krovu stroja; sposobnost izvajanja funkcionalnih pripravljalnih testov 
za obratovalno testiranje strojev; namestitev in povezava kablov; branje in uporaba tehnične 
dokumentacije; uporaba posebne opreme za delo. 
POGOJI: 

 strokovnjak za elektriko in posebno usposabljanje, ki omogoča funkcijo, kot zahteva ustrezna 
zakonodaja; 

 odlična sposobnost branja električnega načrta; 
 dobra ročna sposobnost; 
 razpoložljivost za premestitve na državnem ozemlju; 
 sposobnost timskega dela 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 

Strojni sestavljavec 



NALOGE: montaža in sestavljanje industrijskih strojev; sestavljanje različnih mehanskih komponent; 
montaža motorja; montaža kompresorja; montaža podpornih okvirjev; uporaba posebne opreme/orodja za 
delo. 
POGOJI: 

 Strojni strokovnjak ali srednješolska izobrazba tehnične smeri; 
 dobra ročnost; 
 razpoložljivost za občasne premestitve na državnem ozemlju; 
 sposobnost timskega dela; 
 sposobnost branja seznama vijakov in splošne montažne risbe; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 

Načrtovalec 
NALOGE: načrtovanje strojev in hladilnih napeljav. 
POGOJI: 

 tehnična diploma ali univ. diploma iz strojništva ali podobnega; 
 odlično poznavanje Autocad 2D in 3D (Solid Edge) in tehnologij materialov; 
 izkušnje iz industrijskega oblikovanja; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 
 
 
 

PRIJAVIM SE - ZUDEK 
Stran za prijavo na prosta mesta 

 
 
 
 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/F795-66699


 

Podjetje AUTAMAROCCHI SPA prosta mesta: 
 vozniki 
 kupci 
 voznik viličarja 
 upravni uradnik 
 računovodja 
 skladiščnik 
 mehanik težkih vozil 
 

Šoferji *  
NALOGE: vožnja težkih vozil - cestni prevoz blaga. 
POGOJI:  

 Vozniki z dovoljenje CE in CQC prevoz blaga 
 izkušnje, pridobljene na zabojnikih in/ali vozilih s ponjavo na državnem ozemlju 
 ocenjujejo se tudi prijave novopečenih voznikov, katerih pot do vstopa v podjetje vključuje obdobje 

usposabljanja ob poklicnih voznikih 
 zahtevana je točnost, resnost in natančnost 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 

Kupci *  

NALOGE: pridobivanje, prodaja in vodenje izvoznih/uvoznih potovanj v Evropo in iz nje preko stika z 

državnimi in tujimi prevozniki ter preko iskanja in ohranjanja novih prevoznikov; vodenje in reševanje 

različnih problemov s strankami; analiziranje in spremljanje lastne dejavnosti z  zagotavljanjem doseganje 

zastavljenih individualnih in skupinskih ciljev. Delo v dinamičnem in računalniško visoko podprtem okolju, ki 

ga zaznamujejo tehnološke inovacije; sposobnost stalne uporabe tujih jezikov; strokovno in osebno 

usposabljanje; stopnja zaposlitve glede na izkušnje; plačilo sorazmerno z rezultati in bonusi; možnost 

strokovne rasti (glede na vloge, sektorje in dejavnosti) tako na državni kot na mednarodni ravni. 

POGOJI:  

• Srednješolska diploma 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji C1 
 znanje jezika med poljščino, češčino, slovaščino, francoščino in  nemščino vsaj na stopnji B1 
 dobro znanje zbirke Office 

 

Voznik viličarja 

NALOGE: vloga upravljavca kontejnerjev na terminalu, organiziranje zalog na ploščadi in premikanje 

polnih/praznih kontejnerjev na terminalu. 

POGOJI:  

 dobra sposobnost uporabe tablice/dlančnikov in/ali pametnih telefonov 

 pretekle delovne izkušnje kot voznik viličarja, žerjavist težkih vozil 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 zaželene so točnost, resnost in natančnost, ročnost in proaktivnost 

 

Upravni uradnik * 

NALOGE: upravljanje papirnih dokumentov in podatkov v zvezi z voznim parkom preko informacijskega 

sistema (na primer: zavarovalniške prakse, globe, nesreče, kartice za gorivo, registracija vozil, arhiviranje 

dokumentov, vnos sistemskih podatkov, recepcija dokumentov potujočega osebja). Ponudba velja samo za 

osebe, ki so vpisane v ciljne zaposlitvene liste 68/99. 

POGOJI:  



 maturant ali nedavni diplomant, ki dobro pozna niz Office, predvsem Excel (napredna uporaba, 

formule, tabele itd.) 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 vpis v ciljne zaposlitvene sezname v skladu s 3.čl. zakona 68/99 (delavci z invalidnostjo) 

 natančnost, urejenost, točnost in dinamičnost, spodobnost dela v timu 

 

Nižji računovodja * 

NALOGE: (za ponazoritev a ne izrecno) računovodstvo dobaviteljev, registracijo plačilnih računov, knjiženje 

računov osnovnih sredstev, upravljanje davčnih odtegljajev, nadzor poslovnih knjig in uskladitve za 

zaključne računovodske izkaze. 

POGOJI: 

 nedavni diplomant/ka iz računovodstva; 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 

 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 

 dobro poznavanje Excel; 

 natančnost, urejenost, zadržanost, nagnjenost k sodelovanju in k delu v timu, sposobnost upravljati 

s prioritetami 

 

Skladiščnik 

NALOGE: vodenje vhodnega/odhodnega blaga, kontrola in preverjanje transportnih dokumentov, pregled 

blaga/embalaže, nakladanje in razkladanje blaga, sortiranje in skladiščenje blaga ročno ali/in z vozičkom 

tako v skladišču kot iz kontejnerjev in vanje. 

POGOJI:  

 izkušnje z uporabo viličarjev in električnih paletnih vozičkov 

 zanesljivost in natančnost, 360° pregled skladiščnega dela, nagnjenost k timskemu delu, sposobnost 

dela na prostem 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 

 

Mehanik težkih vozil 
NALOGE:  odkrivanje in popravilo napak v strojnem parku in zlasti vlačilcih in polpriklopnikih. Odvisno od 

stopnje izkušenj in usposobljenosti tudi tesarsko varjenje na polpriklopnikih. 

POGOJI:  

 diploma ali kvalifikacija mehanik/mehatronik ali enakovredna kvalifikacija in izkušnje, pridobljene v 

mehaničnih delavnicah 

 poznavanje generatorjev/agregatov je dobrodošlo, vendar ni nujno (tako električni kot mehanični 

del) 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 

 točnost, resnost, natančnost, ročnost in proaktivnost 

 

 * OPOMBA: iskanje kandidatov je odprto tudi za tiste, ki so vpisani na sezname ciljne zaposlitve 

zakon 68/99 (delavci z invalidnostjo). Kdor želi biti prijavljen kot pripadnik ciljne zaposlitvene 

namestitve, mora to nujno navesti v svojem življenjepisu. 

 



 

Podjetje BARILLA SPA prosta mesta: 
 elektromehanski vzdrževalec 
 

Elektomehanski vzdrževalec 
NALOGE: redno in izredno vzdrževanje proizvodnih naprav, strojev in orodij, periodični pregledi, popravila 

in posledično poročanje. Identifikacija mehanskih in električnih nepravilnosti proizvodnih obratov in njihovo 

reševanje. Preventivno vzdrževanje okvar in nepravilnosti. Evidentiranje in kartiranje tehničnih podatkov 

popravil. Sodelovanje v medfunkcionalnih delovnih skupinah za dejavnosti nenehnega izboljševanja. 

POGOJI:  

 zaželena diploma elektrotehnik - skladni triletni poklicni tečaji ; 

 osnovno znanje niza office (v podjetju je uporabljen SAP); 

 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 

 

PRIJAVIM SE - BARILLA 

Stran za prijavo na prosta mesta 

 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/F795-66701


Podjetje U-BLOX ITALIA SPA prosta mesta: 
 inženir specialist za validacijske module za IOT 

 višji inženir za vgrajeno programsko opremo 
 proizvodni inženir za kratkoročne module 

 višji arhitekt IT rešitev 
 višji RF inženir za oblikovanje 

 višji inženir aplikacij programske opreme mobilnih proizvodov 
 inženir programskega modema (mobilni) 

 

Inženir specialist za validacijske module za IOT 
NALOGE:  analiza rezultatov testiranja, razhroščanje in spremljanje BUG – terenskih in oddaljenih testov; 
analiza rezultatov v sodelovanju s projektno skupino; okvirni sistemi za razvoj in vzdrževanje. 
POGOJI: 

 univ. diploma iz telekomunikacijskega inženirstva/računalništva ali 5-letne izkušnje na tem 
podoročju; 

 natančnost in sposobnost avtonomije; 
 sposobnost dela v timu; 
 sposobnost reševanja problemov; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji A2; 

 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 

 dobro znanje C/C++, Per, Python 
 

Višji inženir za vgrajeno programsko opremo 
NALOGE: Oblikovanje in razvoj varnostnih funkcij naprave za celične module IOT; ocenjevanje izdelkov 
tretjih oseb; razvoj tehnične dokumentacije; storitve podpore za stranke. 
POGOJI: 

 univ. diploma iz inženirstva; 
 vsaj dveletne izkušnje; 
 izkušnje pri razvoju vgrajene programske opreme; 
 znanje o varnosti vgrajenih naprav; 
 izkušnje pri reševanju kompleksnih problemov in koordinaciji nalog; 
 sposobnost timskega dela; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji A2; 

 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 

 dobro poznavanje MySQL, PostgreSQL, WiFi, tehnologije BT; 
 razpoložljivost za premestitev v Italijo in tujino 

 

Proizvodni inženir za kratkoročne module 
NALOGE: produkcijska podpora in tehnični vmesnik za tretje osebe; stalno spremljanje proizvodnje; 
podpora programom za optimizacijo donosa; analiza velikih podatkovnih nizov in statistične analize. 
POGOJI: 

 univ. diploma iz elektro inženirstva; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji A2; 

 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 

 poznavanje analize podatkov s statističnimi metodami; 
 poznavanje proizvodnih okolij elektronskih naprav; 
 dobre komunikacijske in predstavitvene sposobnosti; 
 sposobnost analiziranja kompleksnih velikih podatkov; 
 dobro poznavanje MySQL, PostgreSQL, WiFi, tehnologije BT; 
 razpoložljivost za občasne premestitve 

 

 



Višji arhitekt IT rešitev 
NALOGE: zbiranje in potrjevanje zahtev z zainteresiranimi stranmi do predaje zaključka projekta; podpora 
oddelku za raziskave in razvoj pri oblikovanju; mednarodna podpora 2. in 3. stopnje. 
POGOJI: 

 triletna univ. diploma iz računalništva/elektro inženirstva in enakovrednih smeri; 
 vsaj 5-letne izkušnje kot programski inženir ali 2 kot programski arhitekt; 
 Sposobnost vodenja srednjih/velikih projektov; 
 dobro poznavanje inženirskih praks in arhitekture programske opreme; 
 veščine v Unix/Linux Shell in Scripting Microsoft Powershell; 
 izkušnje v načrtovanju in razvoju aplikacij v oblaku (Azure in/ali AWS); 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji A2; 

 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 

 zelo dobro znanje Python, Javascript, Xml, Html, C#, Java, NodeJS, SQL; 
 razpoložljivost za premestitev v Italijo in tujino 

 

Višji RF inženir za oblikovanje * 
NALOGE: načrtovanje in izvedba testov; predložitev poročil o preskusih; optimizacija oblikovanja; 
načrtovanje in validacijski testi programske opreme; podpora pri zagonu proizvodnje. 
POGOJI: 

 magisterij v elektronskem inženirstvu; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji A2; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 
 poznavanje uporabe osciloskopa in spektralnega analizatorja; 
 zaželeno osnovno znanje C, C++. Perl, VB, Cadence Allegro, Design entry 

 

Višji inženir aplikacij programske opreme mobilnih proizvodov poznavanje osnove shem strojne 
opreme in analiza postavitve; analiza konkurence; 2. stopnja podpore tehničnim vodjem. 
POGOJI: 

 triletna univ. diploma iz računalniškega inženirstva/računalništva/elektro inženirstva; 
 poznavanje telekomunikacijskih standardov 2G, 3G, LTE, CDMA, spletne tehnologije TCP/IP, Socket, 

http, inženirstvo strojne opreme BB in RF; 
 poznavanje tehnologij GPS/GNSS, bluetooth in wireless lan; 
 emulatorji/razhroščevalniki Jtag; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji A2; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 
 dobro računalniško znanje iz: kernel linux, android, vgrajeni sistemi, C/C++/perl/python; 

razpoložljivost na premestitve v Italijo in v tujino 
 

Inženir programskega modema (mobilni) 
NALOGE: funkcionalnost odpravljanja napak v mobilnih modelih 2G, 3G, LTE; opredelitev in implementacija 
novih funkcij programske opreme; preverjanje zakonskih vprašanj za proizvode in certificiranje operaterjev; 
izdelava tehnične dokumentacije in podpora strankam. 
POGOJI: 

 MSc v telekomunikacijskem inženirstvu; 
 poznavanje protokolov mobilnega omrežja LTE, LTE catM1, NBIot; 
 poznavanje spletnih protokolov TCP/UDP/IP in aplikacij FTP, vgrajeni in operacijski sistemi; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji A2; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2; 
 dobro računalniško znanje C/C++; 
 razpoložljivost za premestitev v Italijo ali tujino 

  
 

* OPOMBA: iskanje kandidatov je odprto tudi za tiste, ki so vpisani na sezname ciljne zaposlitve 
Zakon 68/99 (invalidi). Kdor želi biti prijavljen kot pripadnik ciljne namestitve, mora to nujno 
navesti v svojem življenjepisu. 



 
 
 
 

PRIJAVIM SE - U-BLOX 
Stran za prijavo na prosta mesta 

 
 
 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/I715-66702


 

Podjetje SYNERGY FLAVOURS SPA prosta mesta: 
 nižja komercialna podpora 

 upravitelj računa 
 front office 
 aplikacija za inovacije/mešalec arom 

 operater proizvodnje   
 načrtovalec vzdrževanja proizvodnje 

 sodelavec za kakovost laboratorija 

 
 

Nižja komercialna podpora * 
NALOGE: komercialni vidiki back office-a; priprava obrazcev in posredovanje komercialnih ponudb; podpora 
operativnim prodajalcem za praktične vidike. 
POGOJI: 

 srednješolska diploma; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 zaželeno je znanje angleščine; 
 dobro poznavanje niza Microsoft Office; 
 dinamičnost; hitro razmišljanje; reševanje problemov; prilagodljivost okoliščinam 

 

Upravitelj računa 
NALOGE: trgovska dejavnost na nemškem območju; poslovna naročila in nabava strank; upravljanje 
odnosov s strankami. 
POGOJI: 

• srednješolska diploma; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleščine/nemščine vsaj na stopnji B1; 
 dobro poznavanje niza Microsoft Office; 
 poznavanje tržnega sistema in njegove dinamike; 
 poznavanje sveta hrane; 
 nagnjenost k stikom z javnostjo; 
 razpoložljivost za premestitve 

 

Front office * 
NALOGE: podpora pri ekspeditu in logistiki - vodenje dobavnic; računovodske in uvozno/izvozne ter 
nabavne dejavnosti. 
POGOJI: 

 srednješolske diploma; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika je dobrodošlo; 
 dobro poznavanje niza Microsoft Office; 
 dinamičnost; fleksibilnost; reševanje problemov; 
 domačnost z računi in dokumenti; 
 prilagodljivost okoliščinam; urejenost in natančnost 

 

Aplikacija za inovacije/mešalec arom * 
NALOGE: preučevanje in kemijska analiza arom in njihovih sprememb v različnih kontekstih za namene 
njihove proizvodnje in/ali posamezne in/ali skupne uporabe z drugimi živili. 
POGOJI: 

 univ. diploma iz kemije/farmacevtike ali prehrambenih znanosti; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika je dobrodošlo; 



 dobro poznavanje niza Microsoft Office; 
 dinamičnost - fleksibilnost - reševanje problemov; 
 zanimanje za prehrambeno področje; prilagodljivost okoliščinam 

 

Operater proizvodnje * 
NALOGE: preverjanje proizvodnih faz podjetja z uporabo strojev; nadzor temperatur; morebitna souporaba 
skladišča in posledično upravljanje prejetega blaga. 
POGOJI: 

 univ. diploma iz znanstvenih/farmacevtskih/kemijskih predmetov; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika je dobrodošlo; 
 dobro poznavanje niza Microsoft Office; 
 dinamičnost; fleksibilnost; reševanje problemov; 
 natančnost; urejenost in čistoča; razpoložljivost za primerjavo; 
 zanimanje za kuhinjo in občutljivost 

 

Načrtovalec vzdrževanja proizvodnje * 
NALOGE: načrtovanje proizvodnje na podlagi izvedljivosti/razpoložljivosti surovin; organiziranje in vodenje 
proizvodnje; načrtovanje vzdrževanja strojev. 
POGOJI: 

 triletna univ. diploma iz inženirstva - tehnična diploma; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika je dobrodošlo; 
 dobro poznavanje niza Microsoft Office; 
 dinamičnost; fleksibilnost; reševanje problemov; sposobnost prilagoditve okoliščinam 

 

Sodelavec za kakovost laboratorija * 
NALOGE: preverjanje skladnosti s postopki v fazi predhodnega, proizvodnega in končnega testiranja 
poslovne faze - testiranje in odkrivanje napak. 
POGOJI: 

 univ. diploma iz znanstvenih/farmacevtskih/kemijskih predmetov; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 znanje angleškega jezika je dobrodošlo; 
 dobro poznavanje niza Microsoft Office; 
 dinamičnost; fleksibilnost; reševanje problemov; natančnost; 
 urejenost in čistoča; razpoložljivost za primerjave; 
 pripravljenost na nenehno posodabljanje; metodičnost 

 
 

* OPOMBA: iskanje kandidatov je odprto tudi za tiste, ki so vpisani na sezname ciljne zaposlitve 
Zakon 68/99 (invalidi). Kdor želi biti prijavljen kot pripadnik ciljne namestitve, mora to nujno 
navesti v svojem življenjepisu. 
 
 

PRIJAVIM SE - SYNERGY FLAVOURS 
Stran za prijavo na prosta mesta 

 
 
 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/F795-66703


 

Podjetje GRUPPO FINTRIA prosta mesta: 
 višji elektro/elektrotehnični inženir 
 nižji elektro/elektrotehnični inženir 

 industrijski električarji 
 sistemski tehnik CCTV 

 specializirani TIG varilci 
 industrijski mehaniki 
 inženir/strokovnjak za termotehniko 

 računovodski izvedenec 

 
 

Višji elektro/elektrotehnični inženir 
NALOGE: načrtovanje BT, MT in AT sistemov, priprava izračunov, izbira uporabljenih materialov, ocena in 
vodenje naročil. 
POGOJI: 

 triletna univ. diploma v industrijskem inženirstvu (prednostno smer elektroenergetika in sistemsko 
inženirstvo); 

 izkušnje v programiranju PLC; 
 odlične sposobnosti uporabe Autocad, niza Office; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji A2/B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji C1 

. 

Nižji elektro/elektrotehnični inženir 
NALOGE: načrtovanje BT, MT in AT sistemov, priprava izračunov, izbira uporabljenih materialov, predračuni 
in vodenje naročil. 
POGOJI: 

 triletna univ. diploma v industrijskem inženirstvu (prednostno smer elektroenergetika in sistemsko 
inženirstvo); 

 zaželeno poznavanje programiranja PLC; 
 dobre sposobnosti uporabe Autocad, niza Office; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji A2/B1; 
 znanje angleškega jezika vsaj na stopnji B2 

. 

Industrijski električarji 
NALOGE: polaganje kablov, inženiring industrijskih obratov, priprava električnih omaric (v primeru ustreznih 
predhodnih izkušenj). 
POGOJI: 

 zaželena diploma industrijskega strokovnjaka, 
 zaželena so potrdila o delu na višini, za visoko tveganje in splošno varnost, 
 spodobnost branja risb, 
 predhodne izkušnje na industrijskem področju BT, MT in AT 
 Razpoložljivost po potrebi za nočne izmene in delo ob praznikih; 
 razpoložljivost za premestitve 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 

Sistemski tehnik CCTV 
NALOGE: izgradnja videonadzornih sistemov in kasnejše vzdrževanje. 
POGOJI: 

 srednješolsko spričevalo; 
 predhodne izkušnje pri nadzoru dostopa in kamer za videonadzor; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 



Specializirani TIG varilci 
NALOGE: varjenje in spajkanje, kovinsko tesarstvo. 
POGOJI: 

 poznavanje tehnik za varjenje TIG; 
 poznavanje branja kvot; 
 sposobnost varjenja kovin in zlitin; 
 zahtevane so predhodne izkušnje; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 

Industrijski mehaniki 
NALOGE: varjenje in kovinsko tesarska dela, redno in izredno vzdrževanje industrijskih objektov. 
POGOJI: 

 predhodna izkušnja v industrijskem vzdrževanju na železarskem in jeklarskem področju ali 
podobno; 

 sposobnost branja tehničnih risb; 
 izkušnje iz montaže industrijskih napeljav; 
 tečaj viličarja, varnost, DPI in PLE; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1; 
 razpoložljivost za fleksibilni urnik. 

 

Inženir/strokovnjak za termotehniko 
NALOGE: delo po naročilu in vodenje projektov. 
POGOJI: 

 vsaj 3 leta izkušenj na tem področju (v primeru strokovnjaka 5 let); 
 izkušnje v vodenju projektov; 
 avtonomija; 
 navada delati po naročilu; 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 

Računovodski izvedenec 
NALOGE: običajno vodenje računovodstva, aktivno in pasivno fakturiranje, bančne uskladitve, vodenje 
davčnih obveznosti, priprava računovodskih izkazov, vzdrževanje odnosov z ekonomistom. 
POGOJI: 

 diploma iz računovodstva ali univ. diploma iz ekionomije 
 dobro poznavanje niza Office 
 vsaj 2-letne izkušnje na tem področju 
 odlične organizacijske sposobnosti, zanesljivost, nagnjenost za delo v timu, natančnost in 

spoštovanje rokov 
 poznavanje team system gamma 
 znanje italijanskega jezika vsaj na stopnji B1 

 
 
 

PRIJAVIM SE - GRUPPO FINTRIA 
Stran za prijavo na prosta mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://offertelavoro.regione.fvg.it/lavoroFVG/dettaglio/L424-66705


 

 
Za prijavo pošlji svoj življenjepis do torka 14. marca 2023 s klikom na 
povezavo “MI CANDIDO/APPLY FOR” povezano z vsakim posameznim 

podjetjem. 

 
 

Dogodek bo 21. marca 2023, ob prisotnosti, v Trstu. Na podlagi zanimanja 
posameznega podjetja za profil kandidata bo lahko prišlo do dogovora o 

drugih načinih. 
 

Med 15. in 17. marcem 2023 bodo predizbrani kandidati prejeli potrdilo 
po e-pošti za termine pogovorov, ki so predvideni za torek 21. marca ali 

za druge morebitne načine in čase pogovorov. 

 
 

Za natančnejše informacije obiščite stran dogodka 

http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=20681 

 
 
 

STIKI: 

 Storitve za podjetja: servizi.imprese@regione.fvg.it 

 

http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=20681
mailto:servizi.imprese@regione.fvg.it

