
Inženjer/projektant sistema tehničnog varovanja 
 
Alarm automatika d.o.o. je vodilno podjetje v jugovzhodni Evropi pri integraciji sistemov tehnične 
zaščite (video nadzor, vlomno varovanje, javljanje požara, domofonski sistemi, kontrola pristopa in 
registracija delovnega časa, integracija, centralizacija itd.). Naš cilj je, da v sodelovanju z B2B 
partnerji, skrbimo za varovanje vseh naših kupcev. To dosegamo s stalnim spremljanjem najnovejših 
dosežkov iz "security" industrije in nenehnim kontaktom s tržiščem. V 32 letih obstoja beležimo 
kontinuirano rast prometa, števila zaposlenih, produktivnosti in ostalih pokazateljev uspešnosti. 
Imamo lastna podjetja v 10 državah, preko 170 zaposlenih, lasten razvoj programske opreme za 
integracijo sistemov tehnične zaščite, nagrajene inovacije, ter razvejano mrežo regionalnih 
partnerjev. Razširitev obsega poslovanja nam omogoča povečanje naše skupine v Ljubljani. 
 
Pridružite se uspešnem timu v Ljubljani in izkoristite svoj potencial na delovnem mestu: 
Inženjer/projektant sistema tehničnog varovanja 
 
Opis del: 
Projektna podpora je usmerjena uporabnikom tehnične zaščite, katerih poslovanje je z aspekta 
varnosti zelo kompleksno. Gre za poslovne, trgovske, hotelske, finančne, industrijske in javne objekte 
za katere kreiramo edinstveno in celovito rešitev zaščite, ki vključuje opremo z naprednimi funkcijami 
in celoten nabor storitev v vseh fazah projekta – od izvedbe koncepta varovanja, ocene investicije, 
projektiranja, svetovanja, …  
 
Naloge: 
• nudenje optimalnih rešitev sistemov tehničnega varovanja  
• projektno-prodajna podpora strankam pri reševanju zahtev 
• delo na prejetih povpraševanjih, izdelava ocene investicije za prejeta povpraševanja in definiranje 
stroškov investicije 
• prodaja projektnih rešitev sistemov tehničnega varovanja projektnim kupcem 
• raziskava, analiza in obdelava tržišča 
• vsakodnevno sodelovanje in kontaktiranje z obstoječimi in razvoj novih kupcev 
• projektiranje-načrtovanje sistemov tehničnega varovanja 
• vodenje projektov sistemov tehničnega varovanja 
 
Zahteve: 
Če ste pozitivna, samoiniciativna, timsko usmerjena oseba in izpolnjujete naslednje pogoje: 
• visokošolska elektrotehniška izobrazba 
• najmanj 3 leta izkušenj na podobnih položajih v industriji tehničnog varovanja 
• odlično poznavanje trga 
• aktivni stiki s strankami projekta: električarji, sistemski integratorji in projektanti sistema tehničnog 
varovanja 
• pripravljenost za timsko delo z visoko mero odgovornosti, neodvisnosti, proaktivnosti in 
fleksibilnosti pri delu 
• nagnjenost k novim tehnologijam in pripravljenost na nenehne izboljšave 
• poznavanje paketov MS Office in programov AutoCad (zaželjno) 
• znanje angleščine 
• vozniški izpit B kategorije in pripravljenost za službena potovanja 
 
Idealni kandidat za razpisano delavno mesto je inženir ali diplomirani inženir elektrotehnike, 
energetike ali telekomunikacij, ki ima izkušnje na področju dela s projektnimi kupci, električarji, 
sistemskimi integratorji in projektanti sistemov tehničnega varovanja. Bodočim zaposlenim nudimo 
vsa potrebna šolanja za opremo, ki jo nudimo in projektiramo. 



 
Od svojih zaposlenih pričakujemo proaktivnost, odgovornost, usmerjenost začrtanim rezultatom, kot 
tudi odlično sodelovanje s sodelavci in našimi kupci. Želimo, da zaposleni uživajo v svojem delu, da se 
kontinuirano izobražujejo, raziskujejo in da se pri svojem delu tudi zabavajo.  
 
Nudimo: 
• delovno razmerje za nedoločen čas (s poskusno dobo) 
• stimulativno okolje in nagrajevanje 
• strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje 
• delo v strokovnem in dinamičnem kolektivu v prijetnem okolju 
 
V kolikor želite postati del našega tima in del stabilnega, perspektivnega mednarodnega podjetja, 
pošljite svoj podroben CV preko e-pošte: dajana@alarmautomatika.com 


