
 

 

 

 

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 

Sestavljalec filtrirnih sistemov (m/ž)  
KOGA IŠČEMO? 

Prijavi se k nam, če: 

• imaš končano izobrazbo mehatronike, strojne ali elektrotehniške smeri (min. V. 
stopnja); 

• si že delal na kateremkoli od področij: montaža z vijačnim materialom, mehanska 
obdelava kovin, zračno tesnjenje spojev (tesnila, tesnilne mase), pnevmatski elementi, 

branje strojnih načrtov; 
• si pošten, odgovoren, proaktiven in te spremembe ne vržejo iz tira, 
• stremiš k odličnosti pri delu; 
• si se srečal s programskim paketom MS Office; 
• imaš najmanj 1 leto delovnih izkušenj na primerljivih delih. 

 
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 SESTAVLJALEC FILTRIRNIH SISTEMOV? 

Po principu »en filtracijski sistem, en sestavljalec«, so sestavljalci ključni za visoko kakovost 

naših izdelkov, ki jo stranke upravičeno pričakujejo. Zaradi tega bo tvoje delo odgovorno a 

hkrati razgibano in dinamično, prepleteno s sestavljanjem različnih filtrirnih sistemov 

vrhunske kakovosti. Ker nam je pomembno, da zasleduješ vrednote podjetja in temeljimo na 

popolnem zaupanju, boš deloval samostojno in v timu, znotraj oddelka in tudi med-oddelčno. 

Odgovoren boš za montažo sistemov, večinoma na sedežu podjetja, občasno pa tudi na 

terenu.  

Tvoje delo bo med drugim zajemalo pripravo materiala za delo ter samo sestavljanje 

filtrirnih sistemov. Z razvojem boš sodeloval pri izboljševanju sestavljenih naprav in pri tem 

skrbel, da dosegamo standarde odličnosti na vseh napravah, ki jih izdelujemo in dobavljamo 

končnim kupcem. 

 

KRAJ DELA:  

•  Ljubljana - Dobrunje 
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