
 
 

 
 

Kot srednje veliko podjetje sodimo med vodilne proizvajalce regalnih sistemov in skladiščnih prostorov v Evropi. Podjetje OHRA 

Regalanlagen GmbH je bilo ustanovljeno leta 1979 in trenutno zaposluje pribl. 130 delavk in delavcev.  
 

Nudimo vam delovno mesto z raznolikim, v prihodnost usmerjenim in odgovornim področjem nalog, ki vam ponuja zanesljivo 

perspektivo za vašo poklicno prihodnost. Za krepitev našega oddelka konstrukcij iščemo sodelavca za čimprejšnji začetek dela 

na delovnem mestu  
 

statik za jeklene konstrukcije/gradbeni inženir  
(dipl. inž./MA/BA/tehnik) (m/ž/n) 

 

Vaše naloge 

- Priprava preverljivih statičnih izračunov za naše projekte doma in v tujini 
- Načrtovanje nosilnih konstrukcij 

- Tehnično svetovanje 

- Sodelovanje pri vodenju projektov 

- Podpora pri prodaji 

- Usklajevanje z zunanjimi sodelavci in statiki 
 

Vaš profil 

- Zaključena visoka strokovna šola ali visoka šola za gradbenega inženirja 

- Prednost imajo kandidati s praktičnimi delovnimi izkušnjami, niso pa nujne  

- Poznavanje komercialnih programov za izračun statike, zlasti SCIA 

- Praktično znanje uporabe običajne programske opreme CAD (AutoCAD, tudi Inventor) 

- Zelo dobro poznavanje zadevnih standardov DIN in Eurocode za jeklene konstrukcije 

- Poznavanje programskega jezika Visual Basic 

- Splošno poznavanje elektronske obdelave podatkov v programu MS Office 

- Samostojno, sistematično in k ciljem usmerjeno delovanje 

- Visoka osredotočenost na stranke in storitve 

- Sposobnost timskega dela, opravljanja dela pod obremenitvami, prilagodljivost in mobilnost  

- Ustno in pisno znanje nemškega jezika 

- Zaželeno je znanje angleškega jezika  
 

Nudimo 

− Samostojno delo v ohlapni hierarhični strukturi in kratke odločitvene poti 

− Delo v motivirani ekipi v prijetnem delovnem okolju  

− Obsežno uvajanje 

− Možnost financiranja nadaljnjega izobraževanja 

− Plačilo skladno z delovno uspešnostjo  
 

Smo pritegnili vašo pozornost? 

Pošljite nam svojo prijavo v nemškem jeziku z navedbo želene plače in najzgodnejšega možnega začetka dela na naslov 

personal@ohra.de. Vaša oseba za stik: Gospod Albert Hulitz 
 

Veselimo se vaše prijave na delovno mesto na naslednji naslov:  
 

OHRA Regalanlagen GmbH  

Personalabteilung  

Alfred-Nobel-Str. 24–44, 50169 Kerpen 

Tel.: +49 02237-64-0 

E-pošta: personal@ohra.de, spletno mesto: www.ohra.de 
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