
Podjetje TRM Filter je specializirano za razvoj in proizvodnjo 
inovativnih odpraševalnih naprav za farmacevtsko in 
kemijsko industrijo. Edinstvene tehnološke rešitve nas 
postavljajo med vodilne svetovne ponudnike.

Če se vidite v naši ekipi vas vabimo, da pošljete svojo prijavo na zaposlitev@trm-filter.com, 
s pripisom naziva delovnega mesta. Dodatne informacije na 040 200 017.

Zaradi rasti, vabimo, da se nam pridruži

Serviser (m/ž)

PODROČJE VAŠEGA DELA:
Vaše delo bo razgibano in dinamično, saj bo prepleteno z zagoni in servisi na terenu, na različnih 
odpraševalnih napravah. Delovali boste samostojno in v timu, znotraj oddelka in med oddelčno. 
Odgovorni boste za ustreznost delovanja naprav pri končnih uporabnikih in izobraževanje 
uporabnikov. Tako na terenu kot na sedežu podjetja.

Vaše delo bo med drugim zajemalo organizacijo servisne poti, pripravo na servis, izvedbo 
servisa. Servis zajema ugotavljanje stanja naprave, izvajanje kurativnih ukrepov, svetovanje 
uporabniku za ustrezno upravljanje in preventivno vzdrževanje, pripravo poročila o servisu in 
pripravo internih predlogov za izboljšave na napravi oz. sorodnih napravah.

VAŠ PROFIL:
• Vas veseli terensko delo;
• imate končano izobrazbo mehatronike ali elektro smeri (min. V. stopnja);
• imate praktična znanja na področju: regulacij, meritev zračnega pretoka ter tlaka, 

ventilatorjev, frekvenčnikov, pnevmatskih elementov, osnov elektrike, osnov strojništva;
• ste sposobni pisne in ustne komunikacije v angleškem jeziku, dobrodošlo je znanje nemškega 

jezika;
• ste vešči pri uporabi programskega paketa MS Office;
• ste pošteni, iskreni, proaktivni, odgovorni, zanesljivi, komunikativni, organizirani in 

sistematični, urejeni, učljivi;
• ste pozitivno naravnani k izboljšavam;
• stremite k odličnosti pri delu;
• imate najmanj 3 leta delovnih izkušenj na primerljivih delih (k prijavi vabljeni tudi tisti z manj 

izkušnjami in močno željo po učenju).

PONUJAMO VAM:
• zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo;
• odgovorno in dinamično delo z dolgoročno perspektivo;
• moderno delovno okolje;
• soustvarjanje uspešne zgodbe skupaj z odlično ekipo;
• podporno okolje za vaš osebni in strokovni napredek;
• atraktivne zaposlitvene pogoje.

KRAJ DELA:
• Ljubljana


