Opis podjetja
Podjetje Mides international d.o.o. je Slovensko podjetje, ki na domačem in tujem trgu zagotavlja
sodobne rešitve s področja električnega napajanja. Cilj našega delovanja je razvijati rešitve in izvajati
projekte tako za manjše kot tudi za večje poslovne uporabnike. S kakovostnimi in strokovno
zasnovanimi rešitvami zagotavljamo zanesljivo in neprekinjeno delovanje sistemov skozi celotno dobo
uporabe. Smo priznani ponudnik najsodobnejših UPS naprav, dizelskih električnih agregatov, gorivnih
celic in frekvenčnih pretvornikov. Prisotni smo v največjih slovenskih energetskih, telekomunikacijskih,
zavarovalniških, finančnih in trgovskih podjetjih, industriji, zdravstvu, sektorju obrambe ter zaščite itd.

Vrednote podjetja
Naše temeljne vrednote podjetja so zaupanje, prilagodljivost, strokovnost in odzivnost.
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Zaupanje: Z neprestanim zagotavljanjem kakovostno opravljenega dela in vložkom v znanje in
razvoj zaposlenih pridobivamo zaupanje naših strank in zaposlenih prav vsak dan. Zavedamo
se, da je v dinamičnem okolju zaupanje tisto, brez katerega podjetja težko uspešno in
učinkovito poslujejo.
Prilagodljivost: Okolje podjetij in svet v katerem živimo se spreminja hitreje kot kadar koli prej.
V našem podjetju se poskušamo kar se da dobro prilagoditi strankam, ter že v začetnih fazah
upoštevati njihove želje in potrebe. Prav naša prilagodljivost se je izkazala kot pomembna
vrednota, ki tako za nas kot tudi naše stranke predstavlja varnost.
Strokovnost: V našem podjetju strokovnost razumemo kot strokovno in kvalitetno opravljeno
delo. S strokovno izobraženim kadrom in z stalnim izpopolnjevanjem znanja zaposlenih, ter
sprotnega vlaganja v osebno rast in razvoj dosegamo zahtevane standarde v vseh svojih
dejavnostih.
Odzivnost: Dan danes je hitra odzivnost podjetij ključna. V podjetju že vrsto let stremimo k
hitri odzivnosti in učinkovitosti pri zagotavljanju vseh storitev na enem mestu. Vrhunsko
organizirana servisna služba je strankam na razpolago 24 ur na dan/ 7 dni v tednu/365 dni na
leto. Na ta način zagotavljamo najkrajše odzivne čase in hitro odpravo napak.

Kariera
V podjetju Mides international d.o.o. iščemo predvsem kader na področju inženiringa, ter servisni
službi. Zgoraj opisani delovni mesti obsegata različna dela kot so npr. v oddelku inženiringa sodelovanje
pri svetovanju in pripravi idejnih zasnov ter tehničnih rešitev na področju neprekinjenega in rezervnega
električnega napajanja, sodelovanje pri montaži sistemov za neprekinjeno in rezervno električno
napajanje, priprava poročil in analiz v sodelovanju z mentorjem, priprava tehnične dokumentacije v
sodelovanju z mentorjem in delo na terenu pod nadzorom mentorja. Delo v servisni službi, pa obsegajo
dela predvsem na terenu in delo tudi v skladišču. Pomoč pri servisiranju in vzdrževanju UPS naprav, ter
električnih agregatov pod nadzorom mentorja.
Veliko nam pomeni dobra energija, pozitivna naravnanost, ter medsebojno sodelovanje, kar je tudi
ključ do našega uspeha!

Kraj dela: Šenčur pri Kranju

