
 

IŠČEMO DIJAKE, ŠTUDENTE IN OSEBE S TEHNIČNO IZOBRAZBO ZA DELO 
V NAŠEM KOLEKTIVU 
 
 
OMEGA AIR d.o.o. Ljubljana je tehnološko in razvojno usmerjeno podjetje. Podjetje se konstantno razvija 
in raste, zato iščemo nove sodelavce na različnih TEHNIČNIH področjih. Kot specialisti za stisnjen zrak 
izdelujemo strojno opremo za komprimiranje, filtracijo in sušenje stisnjenega zraka in plinov. Naši izdelki 
so vgrajeni v različnih industrijah, kot so: elektronika, predelava hrane in pijače, kemična industrija, 
petrokemija, plastika, farmacija, medicina in avtomobilska industrija. 
 
 

Nudimo: 
✓ Delo v izkušeni in visoko motivirani kvalificirani ekipi 
✓ Možnost učenja in napredovanja v organizacijskem in strokovnem pogledu 
✓ Osebnostni razvoj   
✓ Izvajanje praktičnega usposabljanja z delom 
✓ Po poizkusni dobi možnost zaposlitve za nedoločen čas 

 
 
1. TEHNIČNO SVETOVANJE IN PRODAJA KOMPRESORSKE TEHNIKE - PRODAJNI TEHNIK/INŽENIR 
Tipična dela: 

- Tehnično svetovanje in prodaja kompresorske tehnike in naprav za sušenje in filtracijo stisnjenega 
zraka in plinov; 

- Skrb za zadovoljstvo, razvoj in vzdrževanje kvalitetnih dolgoročnih odnosov s kupci, ter 
pridobivanje novih; 

- Podjetniško razmišljanje in komunikativnost; 

- Priprava ponudb na podlagi povpraševanj, popisov in projektov; 

- Prepoznava kupčeve potrebe in predlaga ustrezne rešitve; 

- Aktivno sodelovanje v vseh fazah prodajnega procesa; 

- Skrb za načrtovanje, izvajanje in doseganje poslovnih rezultatov; 
 
Zahtevana izobrazba: najmanj V. stopnja tehnične smeri  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. TEHNIČNO SVETOVANJE IN PRODAJA INDUSTRIJSKEGA HLAJENJA TEHNOLOŠKE VODE – PRODAJNI 
TEHNIK/INŽENIR 

Tipična dela: 

- Tehnično svetovanje in prodaja opreme za tehnološko hlajenje; 

- Skrb za zadovoljstvo, razvoj in vzdrževanje kvalitetnih dolgoročnih odnosov s kupci, ter 
pridobivanje novih; 

- Podjetniško razmišljanje in komunikativnost; 

- Priprava ponudb na podlagi povpraševanj, popisov in projektov; 

- Prepoznava kupčeve potrebe in predlaga ustrezne rešitve; 

- Aktivno sodelovanje v vseh fazah prodajnega procesa; 

- Skrb za načrtovanje, izvajanje in doseganje poslovnih rezultatov; 
 

Zahtevana izobrazba: najmanj V. stopnja tehnične smeri  

          
 
 
3. SERVISER KOMPRESORSKE IN HLADILNE TEHNIKE 
Tipična dela: 

- Servisiranje in vzdrževanje kompresorjev in naprav za sušenje in filtracijo stisnjenega zraka 
in plinov, industrijskih hladilnikov procesne vode; 

- Izdelava manj zahtevnih merilnih in kontrolnih postopkov;  

- Izdelava manj zahtevnih elektronskih strojnih podsklopov in sklopov po načrtih;  

- Sodelovanje pri prevzemanju, zagonu in preskušanju naprav in strojnih sistemov; 

- Izgradnja, vzdrževanje in delo na proizvodnih in informacijskih sistemih; 
 
Zahtevana izobrazba: najmanj IV. stopnja tehnične smeri  
 

     
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4. OPERATER CNC STROJEV ZA REZKANJE IN STRUŽENJE 
Tipična dela: 
• Branje načrtov; 
• Samostojno programiranje in nastavljanje CNC strojev za rezkanje in struženje; 
• Opravljanje kontrole meritev na izdelkih; 
• Izdelava kovinskih izdelkov na CNC obdelovalnih strojih po tehnični dokumentaciji. 
 
Zahtevana izobrazba: najmanj IV. stopnja strojne smeri  
 

                                                  
 
 
 
 

PROŠNJE NAM POŠLJITE PO ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV: info@omega-air.si  
 
ZA DODATNE INFORMACIJE SMO VAM Z VESELJEM NA RAZPOLAGO: 01-200-68-11 ali teja.sojer@omega-
air.si 
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