
• najmanj VII./1 stopnja elektro smeri,
• strokovni izpit za pooblaščenega inženirja ali 

vodjo del s področja elektrotehnike, IZS
• odlično znanje uporabe programskega paketa 

MS Office, Auto Cad,
• vodstvene, organizacijske in koordinacijske 

sposobnosti, komunikativnost, pogajalske 
veščine, delo z ljudmi, natančnost, 
samostojnost ter odgovornost.

Delo se opravlja na sedežu podjetja v Šempetru v Savinjski dolini in je časovno prilagodljivo.

Pričakujemo:
Opis odgovornosti:

Napreden razvoj in lastna proizvodnja toplotnih črpalk ter celovit trajnostni 
razvoj energetske oskrbe, se odraža v naši uspešnosti in rasti podjetja.

• cenite kvalitetno opravljene storitve in prepoznavnost blagovne znamke TermoPlus®,
• trajnostni razvoj poslovanja in prizadevanje za kakovost in razvoj v vas ustvarja željo po soustvarjanju,
• v prilagodljivem in fleksibilnem delovnemo okolju lahko delujete odgovorno, samoiniciativno, dinamično, 

vedoželjno in ciljno usmerjeno,
• želite ovrednoteno uspešnost pri delu v variabilnem plačilu,
• dolgoročno sodelovanje.

Pridružite se nam, če:

• vodi in izvaja projektivo v projektih na področju 
energetike,

• samostojno pridobiva podatke za pripravo 
projektov od rešitve do faze izvedbe,

• niza tehnične predloge, koordinira rešitve in 
usklajuje komercialne spremembe,

• samostojno pripravlja tehnično dokumentacijo in 
projektira v projektih oskrbe s sončno energijo,

• sodeluje z distributerji električne energije, 
drugimi vsebinsko povezanimi organizacijskimi 
enotami in poslovnimi partnerji za pravilno in 
kvalitetno opravljeno delo,

• pripravlja potrebne elektroenergetske analize, 
pripravlja tipizacijo opreme in potrebna poročila.

Če ste zainteresirani, vas vabimo, da se prijavite.

Naše delovno okolje ustvarja stalna ekipa strokovnih, uspešnih, ciljno usmerjenih, dinamičnih, lojalnih, 
vedoželjnih posameznikov, na katere smo izredno ponosni. Rast podjetja na podlagi potreb trga in strategije 
podjetja Termo Shop narekujejo priložnosti za nova sodelovanja.

Zainteresirani kandidati naj svojo prijavo z življenjepisom pošljejo po elektronski pošti na naslov 
zaposlitve@termoshop.si. Za več informacij lahko pokličete 041 332 688 (Tea). Rok za prijavo je 31.10.2022.

Termo Shop d.o.o., Rimska Cesta 176, 3311 Šempeter v Savinjski dolini


