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Podjetje Indenna dvigala d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2001. Prvi stiki s trgom industrijskih 

dvigal sežejo v leto 1996, takrat še kot s.p.. V tem obdobju smo postali eden glavnih proizvajalcev 

industrijskih dvigal ter dvižnih rešitev v Sloveniji ter na sosednjih trgih. Specializirali smo se za 

standardne in nestandardne dvižne rešitve. Zastopamo priznane ter kvalitetne blagovne znamke 

proizvajalcev dvižnih komponent. Strankam nudimo celovito pomoč pri izbiri, nakupu, dobavi in 

montaži industrijskih dvigal. Zaradi povečanega obsega dela nudimo zaposlitev, kot tudi 

praktično usposabljanje dijakov. 

Praktično usposabljanje dijakov 

V podjetju INDENNA DVIGALA d.o.o. se zavedamo, da je opravljanje praktičnega usposabljanja za dijake zelo pomembno, saj si 

tako dijaki s praktičnim usposabljanje pridobijo kontakt s poslovnim svetom, delovne izkušnje, nova znanja in veščine. Z velikim 

veseljem vabimo vse zainteresirane dijake, da se prijavijo za opravljanje praktičnega usposabljanja v podjetju INDENNA DVIGALA 

d.o.o. in začnejo skupaj z nami pisati svojo zgodbo o uspehu in graditi kariero. 

 

Zaposlitev 

Delovno mesto: Serviser industrijskih dvigal. 

Področje dela: 

- Servisiranje, vzdrževanje in montaža industrijskih dvigal in krmiljenje le teh. 

- Izvajanje strojnih in elektro montaž industrijskih dvigal na terenu. 

- Izvajanje servisnih in vzdrževalnih del na industrijskih dvigalih v podjetju in na terenu. 

- Defektaža in odprava napak na industrijskih dvigalih. 

Pričakujemo: 

- III, IV, V ali VI stopnjo tehnične izobrazbe (zaželena smer mehatronika ali elektrotehnika). 

- Razumevanje elektro in strojne dokumentacije 

- Poznavanje frekvenčnih pretvornikov 

- Natančnost, zanesljivost in občutek za timsko delo 

- Samostojnost 

- Poznavanje strojnih in elektro elementov 

- Vozniški izpit B-kategorije 

- Pripravljenost na izobraževanje in želja po strokovnem razvoju 

 

Kandidat je lahko tudi začetnik, brez izkušenj, vendar pripravljen na novo znanje in z delovnimi navadami. 

Od kandidata pričakujemo kompetence kot so sodelovanje, inovativnost, obvladovanje sprememb, strokovnost, 

gospodarnost, organiziranost in zanesljivost. 

Delo se občasno izvaja tudi na višini, vendar pod strogimi varnostnimi ukrepi in z vso varnostno opremo. 

Nudimo: 

- Večina terenskega dela je v Sloveniji 

- Službeno vozilo in vso ostalo potrebno orodje najvišje kakovosti 

- Eno izmensko delo, delovnik od ponedeljka do petka 

- Možnost postati del ekipe strokovnjakov 
- Urejeno delovno okolje, kjer bodo tvoje ideje vedno dobrodošle 
- Dinamično delovno mesto v podjetju, ki je prijazno družinam 

- Možnost nenehne osebne in profesionalne rasti ter strokovnega izobraževanja doma in v tujini 

- Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas 

Kandidate vabimo, da pokličete za razgovor na telefonsko številko 040/506 656 ali oddate prijavo na nino.danculovic@indenna.si 


