
 

 

 
 
 

 www.helios-group.eu Designing Excellence 

Helios je uspešna mednarodna družba, ki se ukvarja 

s proizvodnjo ter prodajo barv, premazov in 

umetnih smol. Skupino sestavlja več kot 35 podjetij 

iz 16-ih držav, ki skupaj ustvarijo 400 mio EUR letne 

prodaje.  

 

 
 
 
 
 
Želite biti del tima, ki dela v enem izmed najbolje opremljenih laboratorijev za raziskave in razvoj? 
Vas veseli in motivira ustvarjalno in dinamično delo? 
Ste odgovorni, natančni, samostojni, samoiniciativni ter radi delate v timu?  
 
Zaradi povečanega obsega dela, v HELIOSU krepimo tim na področju industrijskih premazov. V svojo 
sredino vabimo kemijske inženirje željne razvoja, inovativnih pristopov in vsakodnevnega učenja.  
 
Če se prepoznate v navedenih kompetencah in ustrezate zahtevanim pogojem v nadaljevanju, vas 
vabimo, da se pridružite našemu timu v oddelku razvoja industrijskih premazov na delovnem mestu 

 
Delovno mesto je v Preski, Medvode. 
 
Naloge in odgovornosti: 

 strokovno izvajanje razvojnih nalog  
 optimiranje in prilagajanje izdelkov in tehnoloških postopkov zahtevam kupcev  
 seznanjanje kupcev z lastnostmi izdelkov in njihovo uporabnostjo  
 reševanje prigovorov, reklamacij, po potrebi tudi na terenu 
 priprava in vzdrževanje matičnih podatkov 
 urejanje in vzdrževanje predpisanih evidenc, statistik, arhiva in delovne dokumentacije 

 
Pričakujemo: 

 VII. stopnjo izobrazbe, smeri kemija ali kemijska tehnologija 
 odlično znanje slovenskega in angleškega jezika (pisno in ustno) 
 motivacijo in interes za strokovni razvoj, učenje in delo v razvojnem oddelku  
 odlično poznavanje računalniških orodij MS Office (Excel, Word, PowerPoint) 
 strokovnost, natančnost in analitičnost 
 motiviranost, proaktivnost in sposobnost iskanja rešitev 
 timsko in pozitivno naravnanost  

 
 
 
 
 

Raziskovalec (m/ž) 



Ponujamo: 

 dinamično delo v multikulturnem delovnem okolju 

 zaposlitev za določen čas 1 leta, s poskusno dobo 6 mesecev, s polnim delovnim časom, z 

možnostjo podaljšanja za nedoločen čas 

 možnost izobraževanja, strokovnega in osebnega razvoja v okviru programov Helios 

Akademije  

 ustrezno opremljenost za delo 

 povezovanje s strokovnjaki znotraj Helios skupine in širše 

 delo v prijetnem kolektivu 

 aktivnosti v okviru športnega društva Helios 

Zainteresirane kandidate vabimo, da nam svojo prijavo, z življenjepisom v slovenskem in angleškem 
jeziku, pošljete preko ponujene prijavne možnosti portala Optius.com ali preko elektronske pošte na 
naslov marjana.plesec@helios.si, najkasneje do 3. 3. 2019. 
 

Vaše prijave bomo obravnavali zaupno.  
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