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Zaposlitev: Varilni demonstrator MIG MAG in TIG 

 

O PODJETJU 

Smo hitro-rastoče malo podjetje specializirano za prodajo varilne, rezalne, odsesovalne in 

brusilne opreme. Pokrivamo področje Slovenije za več svetovno priznanih znamk - Fronius, 

Hypertherm, Kemper in Pferd. 

 

Opis delovnega mesta – Varilni demonstrator MIG MAG in TIG 

Odprto tehnično – komercialno delovno mesto za delo z obstoječimi in novimi strankami.  

Iščemo kandidata z veseljem do dela in izkušnjami z varjenja. 

Kaj bo delo zajemalo? 

• Izvedbo varilnih demonstracij TIG in MIG MAG na terenu in na lokaciji podjetja 

• Seznanjanje strank z novostmi ter svetovanje pri iskanju najustreznejših tehničnih 

rešitev 

• Kontaktiranje in obisk novih in obstoječih strank 

• Izvedba predstavitve varilnih aparatov novim strankam 

• Izvedba izobraževanja uporabe varilnih naprav končnim strankam 

• Priprava in usklajevanje ponudb s končnimi strankami 

• Pomoč pri sestavljanju in zagonu varilnih aparatov 

• Poprodajna podpora končnim strankam 

Nudimo 

• Zanimivo, dinamično delo z vedno novimi projekti in izzivi. 



• Veliko priložnosti za strokovni razvoj - strokovna izobraževanja v tujini v podjetjih, ki so 

vodilna v razvoju na svojem področju (Fronius, Hypertherm, Kemper, Eckert...) 

• Redno in stimulativno plačilo + dodatki.  

Plačilo je po dogovoru, vezano na delovne izkušnje in stopnjo izobrazbe 

• Delovno razmerje za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem 

Lokacija dela: Ljubljana + terensko delo po Sloveniji 

 

Pričakujemo 

• Izkušnje z varjenjem MIG MAG in TIG - vsaj 3 leta izkušenj z varjenjem 

• Željo po stalnem  strokovnem razvoju in poglabljanju znanja, 

• Samoiniciativnost! 

• Komunikacijske in organizacijske sposobnosti – delo s strankami 

• Osnovno znanje angleškega / nemškega jezika 

• Vozniški izpit B kategorije 

• Natančnost in zanesljivost, fleksibilnost in poštenost. 

• Samostojnost in odgovornost pri delu 

• Splošno računalniško pismenost (osnove Worda in Excela) za delo z informacijskim 

sistemom 

 

Povzetek oglasa 

Zaradi hitre rasti podjetja iščemo pozitivno naravnanega kandidata z veseljem do dela. Iščemo 

kandidata s splošnim znanjem iz varjenja in področja obdelave kovin. 

Cenimo praktično znanje in pretekle izkušnje ter vas vabimo, da pošljete vaš življenjepis na e-

naslov: 

zaposlitev@ingvar.si 

  

Marko Pečlin, 

Tel: 031 839 692 
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