
VABILO NA OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE V PODJETJU DEK electronics d.o.o. 
 
 
Podjetje DEK electronics d.o.o. se že od svojega začetka (leta 1990) ukvarja z avtomatizacijo 
kompleksnih proizvajalnih linij v mlekarstvu, bioelektrarn in mobilnih delovnih strojev. V zadnjem 
času se je podjetje usmerilo predvsem v avtomatizacijo mobilnih delovni strojev. Sem uvrščamo 
različna komunalna vozila, kmetijsko mehanizacijo, letališko opremo ipd. V obdobju zadnjih 20 let je 
podjetje s pomočjo visoko usposobljenih strokovnjakov avtomatiziralo delovanje mnogih smetarskih 
vozil, cistern, čistilcev cest, čistilcev tunelov, različnih gasilskih vozil, letaliških potniških stopnic, 
zgrabljalnikov, obračalnikov, posipalnikov soli ipd.  
 
Zaradi interdisciplinarnosti dejavnosti je naše podjetje odličen poligon, kjer se študenti lahko pobližje 
spoznajo z osnovami elektrotehnike s poudarkom na elektroniki, s strojno opremo potrebno za 
krmiljenje (HW) ter osnovami programiranja in se na teh področjih preizkusijo. S tako pridobljenimi 
informacijami se bodo lažje odločili za strokovno področje, ki ga želijo usvojiti. 
 
 
Opis dela: 

- Pomoč pri izdelavi različnih kablov, dizajniranje in izdelava tiskanih vezij, testiranje 
produktov, programiranje HMI naprav, programiranje krmilnih sistemov. 

 
Opomba: Študenti bodo dobili vpogled v vse zgoraj omenjene dejavnosti podjetja. Posameznemu 
študentu bo omogočena poglobitev znanja na področju, za katero bo pokazal posebno zanimanje 
in talent. 

 
Pričakujemo: 

- Študenta tehnične stroke (višji letniki) 
- Sposobnost dela z računalnikom 
- Razvite  ročne  spretnosti 
- Dobre komunikacijske sposobnosti, veselje do timskega dela, pozitivno naravnanost 
- Organiziranost, vestnost in iznajdljivost 
- Želja po pridobivanju znanja 

 
Ponujamo: 

- Delo v prijetni atmosferi 
- Prilagodljiv delovni čas v izpitnem obdobju 
- Možnost izobraževanja in pridobivanja izkušenj v praksi 
- Možnost opravljanja prakse, dela preko študentskega servisa, zaposlitve po končanem študiju  

 
 
Izdelava končnega produkta v našem podjetju zahteva razumevanje delovanja stroja ter potreb 
uporabnika stroja. Ker se tudi stroji enake namembnosti med seboj vedno razlikujejo, se naši 
zaposleni ob delu neprestano učijo. Vsak študent, ki se je pripravljen učiti lahko doseže zavidno raven 
strokovnosti. Študenti, ki bodo pokazali posebno naklonjenost, talent in zanimanje za dejavnosti, ki 
se pri nas odvijajo ter so kompatibilni s kulturo našega podjetja, bodo dobili ponudbo za zaposlitev. 
 
 
Vse kandidate, ki so pripravljeni sprejeti izziv in so jim naša pričakovanja blizu, vabimo, da nam 
pošljejo prošnjo z življenjepisom na e-mail naslov dragan.ulezic@dek.si. 


