
 

 

Smo GABRIJEL ALUMINIUM d.o.o iz Grosuplja (https://gabrijel.com/ ), globalno usmerjeno podjetje 
z uspešno tradicijo že od leta 1964, prejemnik mednarodnega certifikata za dobre delovne pogoje 
po oceni lastnih zaposlenih v letu 2021, podjetje s stalno rastjo, ki vključuje 190 zaposlenih in preko 
1500 zadovoljnih naročnikov. 

 

Zavedamo se, da uspešno poslovanje v dinamičnem in vedno bolj konkurenčnem mednarodnem 
okolju lahko zagotavljajo le strokovni, motivirani in prilagodljivi zaposleni. Poslovno kulturo 
gradimo na medsebojnem zaupanju in timskem delu. Znanje, izkušnje in samoiniciativnost 
zaposlenih so naša moč in konkurenčna prednost. 

 
V svoje vrste vabimo sposobne in odgovorne ljudi s tehničnimi znanji in izkušnjami ter z željo po 
dodatnem izpopolnjevanju. 
 
Skupaj z nami boste lahko v rastočem in spodbudnem delovnem okolju izkazali svoje potenciale in 
podjetnost ter se ob uresničevanju skupnih ciljev strokovno in osebno razvijali. 
 

Zaradi poslovne rasti v svoj kolektiv vabimo sodelavca/ko: 
 

»TEHNOLOG KONTROLE KAKOVOSTI m/ž« 

 

Opis ključnih del in nalog, odgovornosti in področij dela:  
 
✓ Izdelava programov in delo na 3D koordinatnem merilnem stroju 
✓ Načrtovanje kakovosti v fazi razvoja procesa izdelave izdelka 
✓ Kontrola kakovosti končanih izdelkov in polizdelkov 
✓ Izdelava planov nadzora za področje kontrole kakovosti 
✓ Sodelovanje s tehnologijo mehanske in površinske obdelave pri izdelavi generalnih 

planov nadzora 
✓ Analiza kakovosti izdelkov in podajanje zahtevkov za ukrepe ob neskladjih 
✓ Priprava in sodelovanje pri reševanju reklamacij kupcev in pri izdaji reklamacij 

dobaviteljem 
✓ Pomoč pri presojah sistemov vodenja 
✓ Obvladovanje merilne in kontrolne opreme 
✓ Obravnava in analiza neskladnih proizvodov 
✓ Sodelovanje pri procesu stalnih izboljšav 
✓ Ocenjevanje točnosti in stabilnosti proizvodnih procesov 
✓ Dela po smernicah standarda ISO 9001, ISO 14001 in IATF 16949 
✓ Izvajanje notranjih presoj po programu presoj (presoje procesa, presoje izdelka) 
✓ Analize stabilnosti procesa in ukrepanje ob odstopanjih 
✓ Analize nekakovostnih izdelkov in izdajanje ukrepov 
✓ Priprava, označevanje in skrb za mejne vzorce in kontrolne priprave 
✓ Izvajanje meritev 
✓ Druga dela po navodilu nadrejenega. 

 
Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s 
številnimi bonitetami.  
 

https://gabrijel.com/


 

 

Izpostavljamo najpomembnejše: 
✓ delo na naprednih projektih, 
✓ visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih 

procesov,  
✓ spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega osebnega in kariernega razvoja, 
✓ redno in konkurenčno plačilo, ki ustreza usposobljenosti in produktivnosti; plačilo vseh 

dodatkov v skladu z področno delovno zakonodajo in stimulativno nagrajevanje, 
✓ zaposlitev za polni delovni čas, razporeditev dela v eni izmeni, 
✓ pričakovanje dolgoročnega sodelovanja, 
✓ povračilo stroškov prevoza po opravljenih kilometrih, 

✓ povračilo stroška malice v znesku po Uredbi, 
✓ 13-to plačo ob koncu leta, 
✓ dva dodatna krajša odmora med delovnim časom, z neomejenim sezonskim sadjem in 

osvežitvijo, 
✓ dobre in sproščene delovne odnose,  
✓ interni prenos kompetenc, 
✓ urejeno in spodbudno delovno okolje s klimatiziranimi prostori, 
✓ obdarovanja otrok in zaposlenih ob novem letu, pikniki in druženja,  
✓ druge bonitete. 

 
Pričakovanja, dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve: 

✓ VI. ali V. stopnja izobrazbe s področja strojništva ali podobnih tehničnih smeri 
✓ izkušnje na področju kakovosti v avtomobilski industriji 
✓ dobro poznavanje stebrov kakovosti (APQP, PPAP, FMEA, MSA, SPC) 
✓ poznavanje standardov ISO 9001, IATF 16949, VDA 6.3, dobrodošlo tudi poznavanje ISO 14001 
✓ opravljen tečaj za notranjega presojevalca IATF 16949 in VDA 6.3 
✓ poznavanje tehnoloških postopkov in tehničnih risb 
✓ poznavanje merilnih metod 
✓ aktivno znanje angleškega jezika  
✓ pripravljenost za službena potovanja 
✓ poznavanje dela na računalniku s programi MS Office 
✓ eno leto delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu 
✓ vozniški izpit B kategorije. 

 

Pričakovane osebnostne lastnosti: 
✓ sposobnost presojanja in odločanja ter kritično in analitično razmišljanje 
✓ natančnost, vestnost, organiziranost 
✓ pisno in ustno komuniciranje ter sposobnost izražanja, timskega dela in organizacijske 

sposobnosti 
✓ čut za odgovornost in proaktivnost ter pozitivna naravnanost. 
 
Vabimo vas, da prijave pošljete na e-mail kadri@gabrijel.com s pripisom  »prijava: Tehnolog 
kontrole kakovosti«, weba ali portala.  

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na kadri@gabrijel.com. 

Vabljeni k sodelovanju! 
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