
 

 

 

 

TRM Filter je razvojno naravnano rastoče podjetje, 

specializirano za proizvodnjo inovativnih filtrirnih naprav, 

namenjenih zlasti farmacevtski in kemijski industriji. Zaradi 

edinstvenih tehnoloških rešitev nam zaupa vrsta domačih in 

tujih uspešnih podjetij v panogi, kar nas uvršča med vodilne 

svetovne ponudnike sistemov filtracije zraka. 
 

Če se želiš pridružiti naši ekipi, te vabimo, da pošlješ svojo prijavo na  

zaposlitev@trm-filter.com,  s pripisom naziva delovnega mesta.  

Dodatne informacije na 040 200 017. 

 

 

Ker neprestano rastemo, v ekipi potrebujemo okrepitev na delovnem 

mestu 

Serviser + (m/ž)  

KOGA IŠČEMO? 

Prijavi se k nam, če: 

• te veseli terensko delo; 
• imaš končano izobrazbo mehatronike ali elektro smeri (min. V. stopnja); 

• poznaš osnove elektrotehnike in strojništva; 

• se znaš osnovno sporazumevati v angleškem jeziku; 
• si vešč pri uporabi programskega paketa MS Office; 
• si pošten, odgovoren, proaktiven in prilagodljiv; 
• si pozitivno naravnan k izboljšavam; 
• stremiš k odličnosti pri delu; 
• imaš najmanj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivih delih (k prijavi vabljeni tudi tisti z 

manj izkušnjami in željo po učenju).  
 
Tudi če katerega od zgoraj naštetih znanj ali izkušenj še nimaš, pa si se pripravljen 
učiti, nas kontaktiraj – česar ne znaš, te bomo naučili. 

KAJ TI PONUJAMO? 
• Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesecev; 

• odgovorno in dinamično delo z dolgoročno perspektivo; 

• sproščeno vzdušje v ekipi; 

• »vse se da zmenit« odnos; 

• prijaznega direktorja; 

• dobre delovne pogoje in delovna sredstva; 

• redno plačilo; 

• božičnico in maksimalni regres; 

• zabojček sadja in kavo na delovnem mestu; 

• organizirana neformalna druženja zaposlenih; 

• masažo na delovnem mestu; 

• teambuildinge; 

• fleksibilen delovni čas; 

• soustvarjanje uspešne zgodbe skupaj z odlično ekipo; 

• podporno okolje za tvoj osebni in strokovni napredek in možnost stalnega izobraževanja; 

• sproščeno in dinamično TRM kulturo v kateri se med sabo tikamo, zato te tikamo tudi v 

tem vabilu. 
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KAJ DELA TRM SERVISER? 

TRM serviser ni samo to (od tod +), saj je s svojo prisotnostjo pri strankah glavni ambasador 

in ogledalo podjetja. Prav zato bo tvoje delo odgovorno, a hkrati razgibano in dinamično, saj 

bo prepleteno z zagoni in servisi na terenu na različnih filtracijskih napravah in sistemih ter 

hkrati polno komunikacije in sodelovanja s strankami. V TRM-ju delujemo na temelju 

popolnega zaupanja, zato nam je pomembno, da zasleduješ vrednote podjetja in skupaj z 

nami gradiš zaupanje do strank. To pomeni, da boš deloval samostojno in v timu, znotraj 

oddelka ter tudi med-oddelčno. Odgovoren boš za ustreznost delovanja naprav pri končnih 

uporabnikih in njihovo izobraževanje. Delo bo potekalo tako na sedežu podjetja kot na 

terenu – v Sloveniji in tujini. 

Tvoje delo bo med drugim zajemalo organizacijo servisne poti, pripravo na servis in samo 

izvedbo servisa. Servis zajema ugotavljanje stanja naprave, izvajanje preventivnih in 

kurativnih posegov, svetovanje uporabniku za ustrezno upravljanje in preventivno 

vzdrževanje, pripravo poročila o servisu in pripravo internih predlogov za izboljšave na 

napravi oz. sorodnih napravah. 

KRAJ DELA:  

•  Ljubljana - Dobrunje 
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