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Razpis za delovno mesto PROGRAMER V PROIZVODNJI MERILNIH INŠTRUMENTOV: 

Podjetje ECHO, d.o.o.,  je specializirano podjetje za proizvodnjo visoko tehnoloških merilnih sistemov na 
področjih farmacije, ekologije, biologije, biotehnologije in industrije. Ukvarjamo se tudi z svetovanjem in 
izvedbo meritev fizikalnih in kemijskih parametrov, prav tako ima podjetje akreditiran laboratorij za merjenje 
pretokov plinov po certifikatu ISO 17025.  

V svojo ekipo vabimo novega člana na delovnem mestu: Programer v proizvodnji merilnih inštrumentov (m/ž) 

Naloge na omenjenem delovnem mestu zajemajo: 

- Programiranje v C++ 
- Sodelovanje pri razvoju programske opreme  
- Sodelovanje pri razvoju, sestavi in servisu merilnih sistemov lastne proizvodnje 
- Sodelovanje pri razvoju in načrtovanju optimizacije proizvodnje in njenih procesov 
- Servis, montaža in tehnično svetovanje pri merilnih sistemih drugih proizvajalcev  
- Udeležba na različnih sejmih doma in v tujini 

Pričakujemo: 

- Znanje programiranja v programskem jeziku C++ (obvezno) 
- Samostojno in razvojno naravnano osebo z tendenco po iskanju inovativnih rešitev in reševanju 

problemov 
- Željo po novih znanjih in pripravljenost na inovativne izzive  
- VI. stopnja tehnične izobrazbe (računalništvo, elektro, strojništvo, kemija,) 
- Izjemoma V. stopnja računalniške izobrazbe z predhodnimi izkušnjami v podobni branži 
- Odlično znanje angleškega jezika (znanje nemškega, hrvaškega, srbskega jezika je prednost) 
- Obvladovanje programov MS office (napredno) ter ostala računalniška znanja  
- Pripravljenost na občasna kratkotrajna potovanja v tujino 
- Veljaven vozniški izpit B – kategorije 
- Pripravljenost na delo v timu  

Nudimo: 

- Delo v umirjenem okolju in mladem timu v Slovenskih Konjicah 
- Enoizmensko delo (Pon – Pet, od 7.00. do 15.00, oz. po dogovoru) 
- Možnost osebnega in strokovnega razvoja 
- Občasna potovanja na šolanja v tujino 
- Stimulativno plačilo 
- Zaposlitev za določen čas s poskusno dobo. Kasneje zaposlitev za nedoločen čas.  

Vabimo zainteresirane posameznike, da pošljejo svoj življenjepis v EUROPASS obliki v slovenskem in angleškem 
jeziku, preko E-pošte na naslov: tine@echo.si s pripisom zaposlitev Programer v proizvodnji merilnih 
inštrumentov ali na poštni naslov: ECHO d.o.o., Tine Žlebnik, Stari trg 37, 3210 Slovenske Konjice, s pripisom 
Razpis – programer v proizvodnji.  

Vaše prijave pričakujemo do 15.6.2018. Več informacij dobite preko omenjene E-pošte ali na 03 759 23 80.  
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