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Livarna TITAN d.o.o. beleži bogato tradicijo zagotavljanja kakovostnih livarskih izdelkov. 

Zaposlujemo zavzete ljudi z znanji, spretnostmi, izkušnjami in željo po doseganju skupnih in 

individualnih ciljev. Naši uspehi slonijo na notranjih ustvarjalnih zmožnostih, na samostojnem razvoju 

izdelkov in procesov. Na vseh področjih delovanja družbe vgrajujemo sistem upravljanja z okoljem in 

varnega delovnega mesta. Pri sodelavcih vzpodbujamo ustvarjalnost, inovativnost in odgovornost. 

 

Danes smo tretji največji proizvajalec bele temper litine v EU. Našo kakovost potrjujejo kupci iz Srednje 

in Zahodne Evrope, kjer prodamo 90% proizvodnje. Naš cilj v prihodnosti je postati vodilni evropski 

proizvajalec in skladno s tem ciljem razvijati vrednote podjetja. Ponujamo vam možnost, da skupaj z 

nami uresničite svoje poklicne ambicije in izzive. 

 

OPIS DELOVNEGA MESTA: 

Zaradi uresničevanja strateškega plana iščemo novega sodelavca za delovno mesto: 

 

VLIVALEC 

 

Vaša naloga bo: 

Priprava na delo in konec dela:  

 Pregled in pospravljanje okolice vlivanja,  

 Namestitev osebne varovalne opreme,  

 Priprava vlivne ponve za vlivanje taline.  

 

Glavna dela in opravila:  

 Vlivanje v peščene forme s pomočjo avtomatskega vlivnega sistema Disamatic,  

 Korigiranje optimalne nastavitve curka taline,  

 Spremljanje delovanja avtomatske pomične linije za pomik izdelanih ulitkov in form  

 Lažje fizično delo.  

 

Zahtevana izobrazba: IV 

Zahtevamo: zaželena izobrazba tehnične ali gradbene smeri, troizmensko delo, odgovornost in 

zanesljivost 

Ponujamo: delo za nedoločen čas z možnostjo napredovanja, delo z naprednimi računalniško 

vodenimi stroji, stimulativno plačilo 

 

Rok za prijavo kandidatov: 30 dni 

 

Način prijave kandidatov: po elektronski pošti (finance@livarna-titan.eu), po navadni pošti na naslov: 

Livarna TITAN d.o.o., Kovinarska c. 28, 1241 Kamnik. 

 

Nudimo:   

delo na naprednih projektih,  

priložnost za osebni in karierni razvoj,  

delo v stimulativnem, dinamičnem in ustvarjalnem okolju.  

 

Cenimo samostojnost, komunikativnost, samoiniciativnost, pripravljenost za timsko delo, zanesljivost, 

ažurnost ter željo po pridobivanju novih znanj in srečevanju z novimi izzivi. 


