
Pridruži se
nam!



KDO SMO?

nudimo tako bazno kot tudi linijsko vzdrževanje letal v skladu z
Evropskimi standardi (EASA Part 145),

prav tako se ukvarjamo z letalskim tovornim prevozom za naše
poslovne partnerje,

v okviru organizacije deluje tudi oddelek za usposabljanje tehničnega
osebja v letalstvu v skladu z Evropskimi standardi (EASA Part 147)

Smo srednje velika organizacija, z več kot 30-letno tradicijo, ki svoje
poslanstvo opravlja na različnih področjih letalstva:

KJE SMO?

Locirani smo praktično v središču Evrope, glavni prostori za vzdrževanje
letal se namreč nahajajo na letališču Brnik, Slovenija.



V KOLIKOR...

SI LETALSKI NAVDUŠENEC

TE ZANIMA KAKO SE VZDRŽUJE VELIKA PREVOZNA SREDSTVA

IMAŠ RAD DINAMIČNO IN RAZNOLIKO DELO

Te zanima področje letalstva?  Te zanima kaj vse je potrebno, da letalo dejansko leti?
Katere sestavne dele ima letalo? Kakšne sisteme  uporablja letalo pri letenju, ipd.

Se sprašuješ kako na letalu delujejo različni sistemi npr:  podvozje, krila, motor,
propelerji?Kako se zamenja kolesa/pnevmatike? 

Vzdrževanje letal je seveda zelo zanimivo, saj je sestavljeno iz veliko
različnih sistemov in komponent, zato ne skrbi, da se nebi vsak dan kaj
novega naučil/a o teh "velikih pticah".
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USMERITEV DELA

KRAJ DELA

OSNOVNE NALOGE

letalski mehanik se tekom svojega dela lahko usmeri v
dve smeri: vzdrževanje in odpravljanje napak na
letalskih sistemih in strukturi ali

testiranje in odpravo napak elektronskih sistemov na
letalu

v kolikor letalski mehanik dela na področju baznega
vzdrževanja je njegovo delovno okolje vezano
večinoma na hangar in pripadajoče delavnice (ličarska,
baterijska, motorska,..)

v kolikor pa je letalski mehanik razvrščen na linijskem
vzdrževanju, pa njegovo delo poteka pretežno na
letališki ploščadi (lahko tudi v tujini). 

Letalski mehanik izvaja načrtno vzdrževanje letal, po
navodilih proizvajalca in v skladu s predpisi, ki jih
določa Evropska agencija za varnost (EASA).

K A K Š N E  S O
N A L O G E

L E T A L S K E G A
M E H A N I K A ?



LICENCIRANI
LETALSKI

MEHANIK/
TEHNIK



POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE LETALSKEGA
MEHANIKA/TEHNIK

Ker v slovenskem šolskem sistemu ni smeri letalski mehanik/tehnik, se
vaša karierna pot praktično začne pri nas:

Za opravljanje tehničnih del na letalih (trup, krila, motorji,
podvozje,elektrika, avionika,...) je potrebno licencirano tehnično osebje -->
licencirani letalski tehniki/mehaniki

minimalna dopolnjena starost 21 let,
izobrazba iz tehničnih strok (Srednja strojna ali elektro šola, Fakulteta
za strojništvo ali za elektrotehniko),
opravljeni zahtevani moduli glede na kategorijo osnovne ˝Basic˝
licence,
praktične izkušnje na področju vzdrževanja letal (kot pomočnik oz.
nelicenciran tehnik/mehanik) – št. let izkušenj je odvisno glede na
izobrazbo.



PONUJAMO.....
možnost opravljanja vajeništva/opravljanje obveznega
praktičnega dela izobraževanja

možnost strokovnega izobraževanja, ter pridobitev
licence letalskega mehanika

možnosti začasnega opravljanja dela v tujini 

stabilna zaposlitev

dinamično in fleksibilno delovno okolje

možnost osebne rasti in napredovanja



sodelujemo s podjetji
 v Sloveniji in tujini



PRIHODNOST...
Področje letalskega vzdrževanja se iz leta v leto povečuje,
število usposobljenih letalskih mehanikov/tehnikov pa
upada, saj se v šolskem sistemu, tovrstnega programa ne
izvaja, poleg tega pa letalska industrija pospešeno raste.

Podjetja za vzdrževanje letal so tako primorana sama
izobraževati svoj kader. Ker je na trgu dela povpraševanje
po tehniških kadrih večje od ponudbe, se po opravljenjem
izobraževanju, zagotovo lahko veseliš dobre in stabilne
zaposlitve. 

Radi bi izpostavili, da se v poklic vsebolj vključujejo tudi
dekleta, čeprav je delo stereotipno bolj moško. Na našo
srečo imamo tudi v našem kolektivu nekaj deklet, ki zelo
uspešno opravljajo svoje naloge . 

FOLLOW US!



PRIDRUŽI SE NAM...

EMAIL
training@solinair.si

WEBSITE
https://www.solinair.si/en/

PHONE
+386 5 933 96 87




