
ODGOVORNOSTI IN GLAVNE AKTIVNOSTI:

- Izdelava projektno tehnične dokumentacije.
- Vodenje celotnega projekta od pridobitve naročila do končne predaje naročniku.
- Vodenje projektnih timov notranje in zunanje projektantske mreže ter nadzor nad izdelavo projektno tehnične 

dokumentacije z upoštevanjem vseh zakonskih in tehničnih predpisov in standardov.
- Pridobivanje potrebnih informacij za delo tako od zunanjih strank (arhitekti, ipd.) kot od notranjih deležnikov 

(prodajalcev, koordinatorjev, statikov in vodij projektov).
- Usklajevanje dokumentacije s proizvodnjo, nabavo in prodajo.
- Upoštevanje vseh tehničnih predpisov in standardov, ki se nanašajo na projekte in izdelava projektnih rešitev, ki 

zagotavljajo celovito kakovost projekta.
- Iskanje novih rešitev, optimizacija sistemov in detajlov.
- Tehnično svetovanje zunanjim strankam.

KLJUČNE KOMPETENCE:
- Izobrazba: (univerzitetni) diplomirani inženir gradbeništva (6. ali 7. stopnja).
- Obvezno znanje programskega orodja AutoCAD in BIM okolja.
- Zaželeno poznavanje programskega orodja REVIT, TEKLA, ArchiCAD.
- Dobro znanje angleškega jezika, zaželeno tudi znanje nemškega ali francoskega jezika.

KARIERNA POT:
- Delo v visoko kvalificiranem in motiviranem Trimo timu z vrhunskimi dosežki pod okriljem mentorja.
- Kakovostna usposabljanja in (nad)gradnja strokovnih kompetenc.
- Dinamični razvoj karierne poti z možnostjo sodelovanja na odgovornih in zahtevnih projektih v mednarodnem 

okolju 

» DELO V MEDNARODNEM 
OKOLJU JE POLNO ZANIMIVIH 
IZZIVOV. SKUPAJ Z ODLIČNIMI 
SODELAVCI JIH VEDNO RAD 
REŠUJEM. «
(Roman, Tehnična prodaja) 

» ODLIČNO IN USTVARJALNO 
MEDNARODNO OKOLJE, MOŽNOST
ZA RAZVOJ POTENCIALOV IN 
URESNIČITEV CILJEV, RAZVOJ 
OKOLJU PRIJAZNIH, UNIKATNIH 
IN TRENDOVSKIH REŠITEV V 
NAJBOLJŠI EKIPI V SVOJI BRANŽI, 

TO JE TRIMO! « (Hafed, Prodaja) 

» TRIMO JE V SVETOVNEM 
MERILU MANJŠE PODJETJE, 
VENDAR VELIKO PO PRILOŽNOSTI 
ZA OSEBNI IN KARIERNI RAZVOJ. 
DELO V RAZLIČNIH SEKTORJIH 
VEDNO PONUJA NOVE ZANIMIVE 
IZZIVE IN ODGOVORNOSTI, ZATO 
MU JE LAHKO OSTATI ZVEST. «
(Špela, Produktni vodja) 

V SKUPINI TRIMO PONUJAMO NOVO 
KARIERNO PRILOŽNOST:

PROJEKTANT SPECIALIST (ž/m)
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. Strokovno znanje, trajnost, zanesljivost in osredotočenost na prihodnost opredeljujejo Trimo po vsem svetu. Portfelj partnerjev vključuje 
podjetja, kot so: Airbus, letališče London Heathrow, Nestle, Philips, DHL, Porsche, 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. 

KRAJ  OPRAVLJANJA DELA: 

Prijateljeva cesta 12, 8210 Trebnje 

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




