Dobrodošli v
ETA d.o.o. Cerkno!
Mini vodnik
za dijake in študente

ETA d.o.o. Cerkno je podjetje, ki skupaj z
drugimi družbami nemškega koncerna
E. G. O. proizvaja pomemben del
vgradnih komponent za izdelke bele
tehnike. Smo največji svetovni
proizvajalec grelnih plošč. Lani smo jih
prodali skoraj 5 milijonov. V Cerknem
smo izdelali še več kot 9 milijonov
termostatov in skoraj milijon izdelkov iz
komercialne litine. Naše izdelke
izvažamo v številne države.

Pri nas v Cerknem

Pomembni mejniki
1947

1958

1992

2003 - 2011

2020

Ustanovitev podjetja
REMPOD, ki je sprva
delovalo kot radioelektro-remontno
podjetje v Cerknem.
Delavnica REMPOD se je
ukvarjala z aktualnimi
popravili električnih
strojev in elektrifikacijo
poslopij.

Podjetje REMPOD se
preimenuje v ETA d.o.o.
Cerkno. V 50. letih je
začela lastni razvoj in
proizvodnjo električnih
aparatov. Na začetku 60.
let je razvila in začela
serijsko proizvodnjo
kuhalnih plošč in cevnih
grelcev.

E.G.O. postane večinski
lastnik. Poleg tega si je
ETA d.o.o. Cerkno
omogočila stabilne
razmere znotraj podjetja
in v državi ter si na vseh
poslovnih področjih v
skupini E. G. O.
zagotovila visoko mesto.

Modernizacija
proizvodnje in uvajanje
sodobnih računalniško
krmiljenih linij za
proizvodnjo novih
proizvodov, povečevanje
proizvodnje in kakovosti.

Pridobitev pristopnega
certifikata Druženo
odgovoren delodajalec,
katerega cilj je izboljšanje
na področju usklajevanja
zasebnega in poklicnega
življenja zaposlenih.

Že 800 nas je!

V delovni enoti Livarna izdelujemo komercialne ulitke iz
sive litine, kot so na primer kaminske peči, betonski
mešalci, peči na pelete in kmetijska mehanizacija.

Livarna

Plošča
V delovni enoti Plošča izdelujemo kuhalne plošče za
končnega kupca v najrazličnejših izvedbah - standardne,
hitro grelne in avtomatske, različnih oblik in dimenzij.

V delovni enoti Termoregulator izdelujemo termostate,
ki delujejo v temperaturnem območju od 0 do 500
stopinj.

Termoregulator
PTC 2
V Proizvodno tehnološkem centru (PTC 2) izdelujemo
stroje, naprave in orodja, katere potrebujemo iz
izdelavo naših izdelkov.

Kakšen kader iščemo? Kakšnega dijaka/
študenta si želimo?
Elektro smer
elektrikar, elektrotehnik, inženir elektrotehnike

Strojna smer
strojni mehanik, oblikovalec kovin, orodjar, strojni tehnik,
inženir strojništva
Mehatronika
mehatronik operater, tehnik mehatronike, inženir
mehatronike
Metalurgija
metalurški tehnik, dipl. inž. materialov, dipl. inž.
metalurgije
Kemija, fizika
Druge tehnične smeri

Vedoželjnega, zanesljivega, odgovornega,
radovednega... se prepoznaš?

MOŽNOST
ŠTIPENDIRANJA

OBVEZNA ŠOLSKA PRAKSA

Nudimo

POMOČ PRI
SEMINARSKIH,
DIPLOMSKIH IN
MAGISTRSKIH
NALOGAH

V sodelovanju srednjimi
šolami omogočamo
opravljanje praktičnega
usposabljanja z delom
(PUD), kjer dijaki spoznavajo
delovni proces, organizacijo
dela in poslovanja podjetja,
povezujejo teorijo s prakso,
spoznavajo pravila o
varstvu pri delu in uporabo
osebnih zaščitnih sredstev,
razvijajo odgovornost,
natančnost, vztrajnost in
podjetniški način
razmišljanja.

POČITNIŠKO DELO
V času šolskih počitnic ali
večjih potreb po zaposlivah
nudimo počitniško delo, kjer
lahko dijaki in študentje
pridobivajo dragocene
delovne izkušnje, delovne
navade in dodaten vir
zaslužka.

Našim štipendistom
omogočamo kadrovsko
štipendijo, katere višina
se spreminja z uspehom
in zahtevnostjo šolanja,
pomoč pri izdelavi
seminarskih, diplomskih
in magistrskih nalog,
opravljanje prakse ter
redno zaposlitev po
končanem šolanju.

V sodelovanju z medkulturnim programom
AFS imajo otroci zaposlenih iz vseh lokacij
skupine E.G.O. (tudi ETA d.o.o. Cerkno)
možnost, da šolsko leto 2021/2022 preživijo
v tujini. Gre za enoletne ali več mesečne
programe.

Dijake spodbujamo k pridobivanju
medkulturnih izkušenj in učenja, kar je
pomemben pogoj za uspešno poklicno
pot.

Mislimo tudi globalno

Iz prakse

Delo v službi za zagotavljanje kakovosti
in v razvoju

Meritve v elektro-laboratoriju: preverja materiale, testira izdelke, preverja in kalibrira merilno opremo
Razvoj izdelka - konstruiranje: 3D CAD, izračuna parametre, izdeluje tehnično dokumentacijo
Delo na razvojnih projektih

Delo v službi vzdrževanja

Iz prakse

Upravljalec strojev in avtomatiziranih linij: vodi in upravlja delo na avtomatiziranih (robotskih) linijah, odpravlja
manjše zastoje in sodeluje pri vzdrževanju naprav ob večjih servisih kot pomoč vzdrževanju, skrbi za zamenjavo
obrabnih delov
Vzdrževalec strojev: odpravlja napake na energetskih napravah, odpravlja elektro okvare na strojih ali avtomatiziranih
linijah, skrbi za pravočasno naročanje ali za pripravo rezervnih delov, menja okvarjene elektronske naprave ali sklope
krmilnih sistemov, sodeluje pri projektiranju ali programiranju strojev ob manjših predelavah naprav

Iz prakse

Delo na področju strojegradnje

Projektiranje in programiranje strojev in naprav, izdelava načrtov, programiranje krmilnikov, programiranje zaslonov,
programiranje robotov, izdelava omar in ožičenje strojev, testiranje strojev pred zagonom

https://www.egoproducts.com/en/company/sites/slovenia

Imaš
vprašanja?
Enota za kadre in splošne zadeve
Lilijana Strmšek
Telefon: 05/37 55 249
lilijana.strmsek@egoproducts.com

