V TRIMO D.O.O. PONUJAMO NOVO
KARIERNO PRILOŽNOST:

SPECIALIST ARHITEKTURE
IN PROJEKTIRANJA
ZAPOSLITEV: NEDOLOČEN ČAS
S 6 MESEČNIM POSKUSNIM DELOM

Trimo se je uveljavil kot eno od vodilnih evropskih podjetij, ki razvija izvirne in popolne rešitve za gradbene ovoje(fasade in
strehe) in modularne rešitve.
Portfelj partnerjev vključuje podjetja, kot so: Airbus, letališče London Heathrow, Nestle, Philips, DHL, Porsche, McLaren,
IKEA, Prologis, Mercedes Benz, Coca Cola in mnogi drugi.

Odličen sloves podjetja za inovativnost, kakovost in podporo strankam še naprej navdušuje, ko vstopamo na nove trge in v nove
priložnosti. Strokovno znanje, trajnost, zanesljivost in osredotočenost na prihodnost opredeljujejo Trimo po vsem svetu.

-

Odgovorni smo do ljudi, skrbimo zanje in jim
nudimo vso podporo.
Največ nam pomeni uspeh naših sodelavcev.
Gradimo na vključevanju in sodelovanju.
Sprejemamo raznolikost.
Ponašamo se z visoko kvalificirano in
motivirano ekipo z uspehi in dosežki na
mednarodni ravni.
Modeliramo zdravo, pozitivno in
profesionalno komunikacijo v sproščenem
delovnem okolju, ki ceni dobro opravljeno delo.
Spodbujamo in omogočamo osebni in karierni
razvoj.
Pridobili boste delovne izkušnje in visoko
strokovno znanje naše odlične
ekipe, ki je usmerjena h kupcem in je
lojalna našim izdelkom, storitvam in podjetju.

Iščemo kandidate s 7. stopnjo izobrazbe arhitekturne ali
druge ustrezne tehnične smeri.

ODGOVORNOSTI IN CILJI
-

-

Tehnično svetovanje in pomoč internim in
eksternim strankam na konkretnih projektih.
Tehnično vodenje pomembnih projektov v fazi ponujanja.
Izdelava podpornih projektnih tehničnih Trimo dokumentov.
Izdelava modelov in risb z uporabo specializiranih
računalniško podprtih oblikovalskih aplikacij (Graphisoft –
Archicad, Maxon - Cinema 4D, Adobe – Photoshop)
Komunikacija sprememb/izboljšav na osnovi povratne
informacije s trga.
Povezovanje in sodelovanje s strokovnjaki o izvedljivosti
potencialnih projektov ter obvladovanje omejitvenih
dejavnikov, kot so urbanistična zakonodaja, vpliv na okolje in
proračun projekta.
Prilagajanje načrtov glede na okoliščine in reševanje
problemov, ki predstavljajo korist za deležnike.
Spremljanje in analiza dela v CRM orodju.
Management tehničnih informacij.
Proaktivna komunikacija z notranjimi in zunanjimi strankami.

Vabljeni k oddaji svojega življenjepisa po elektronski pošti: janja.spiler@trimo-group.com

