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CE1MA77

PREDSTAVITEV KANDIDATA

1. Osnovni podatki o kandidatu

Identifikacijska koda: CE1MA77
Poklic / Izobrazba: Inženir metalurgije (v teku)
Področje delovanja: Strojništvo, proizvodnja, metalurgija
Status / položaj: Vodstveno / vodilno mmesto

2. Delovna zgodovina

2.1. Inženir kontrole kakovosti [4 leta]
Vodenje metalografskega in kemijskega laboratorija; Izdelava poročil kakovosti izdelkov; Vodenje tima za obravnavanje
neskladnosti; Notranja presoja sistema ISO 9001; Vodja vhodne, procesne in končne kontrole

2.2. Direktor kakovosti, predstavnik vodstva za kakovost, direktor operacij [5 let]
 Skrb in odgovornost za sisteme kakovosti po  ISO 9001, ISO 14001 ter ISO/TS 16949
 Planiranje in izvajanje notranjih presoj sistema, procesa VDA6.3, proizvoda VDA 6.5
 vodenje kakovosti (vodenje, spremljanje, usposabljanje in koordinacijo zaposlenih na področju kakovosti),
 določanje kriterijev kakovosti in odločanje o mejah dopustnosti, izdelava mejnih vzorcev
 izdelava in urejanje dokumentacije (APQP, PPAP, FMEA, plani nadzora in kontrole, poročila kakovosti za kupce, ...)
 usposabljanje zaposlenih glede nivojev kakovosti izdelkov
 sodelovanje pri razvoju novih izdelkov s stališča kontrole kakovosti,
 sodelovanje z dobavitelji in razvoj le teh s strani kakovosti
 vodenje reklamacijskih postopkov – dobavitelji, kupci
 obvladovanje nadzornih in merilnih naprav
 vodenje tima korektivnih in preventivnih ukrepov
 skrb in odgovornost za ustrezno ravnanje v skladu s sistemom ravnanja z okoljem
 učinkovit nadzor nad izvajanjem aktivnosti na področju sistema kakovosti

2.3. Tehnični direktor [trenutna pozicija]]
 Vodenje tehničnega sektorja v Sloveniji ter hčerinskih družb po Evropi.
 Planiranje kakovosti in preverjanje učinkovitosti podpornih procesov tehničnega sektorja

3. Znanja, kompetence in specialnosti

3.1. Strokovne / vodstvene kompetence
Vodenje sistema kakovosti v podjetju, poznavanje zahtev standarda avtomobilske industrije, poznavanje
zahtev projektnega vodenja, poznavanje in izpolnjevanje zahtev VDA6.3, orodja kakovosti; SPC, MSA, PPAP,
8D, 6S, FMEA, obvladovanje dobaviteljev.

3.2. Znanje jezikov
 Angleški (tekoče)
 Nemški (tekoče)
 Italijanski (pogovorno)



CE1MA77

4. Dosedanji uspehi v karieri
 Popolnoma samostojna pridobitev in certificiranje avtomobilskega standarda ISO/TS.
 Uspešno opravljene presoje s strani VW, AUDI, BMW.
 Znižanje notranjega izmeta proizvodov v podjetju z orodji kakovosti.

 Zmanjšanje reklamacij kupcev in reklamacij do dobaviteljev.

5. Bistvene značilnosti
 Sem zelo zahteven a pošten in realen.
 Priprava sodelavcev na presojo kupca AUDI, ki se je pokazala kot zelo uspešna, saj je posel pridobljen na račun

audita.
 Moja največja prednost je, da ne poznam pritiska in se znajdem oz povedem takrat, ko jih večina »zmrzne«.

6. Ambicije, želje in pričakovanja v zvezi z delom

6.1. Strokovno področje / vsebina dela
Še naprej bi želel ostati v vodenju vezanem na tehnično področje oz. področje zagotavljanja kvalitete.

6.2. Temeljni pogoji zadovoljstva z delom in delovnim mestom
Visok nivo pooblastil in odgovornosti, odgovarjanje maksimalno enemu nadrejenmu, dober finančni paket. V
kolikor je navedeno izpolnjeno, se ne obremenjujem z delovnim časom in trenutnimi odnosi v podjetju.
Pripravljen sem na potovanja, katera si samostojno organiziram.

6.3. Zaželjeno delovno mesto, podjetje panoga.
Tehnični vodja / direktor oz. odgovorna oseba za vodenje področja kakovosti.



FI1VO60

PREDSTAVITEV KANDIDATA

1. Osnovni podatki o kandidatu

Identifikacijska koda: FI1VO60
Poklic / Izobrazba: ing. strojnistva
Področje delovanja: Kakovost, vodenje poslovnih procesov
Status / položaj: Vodstveno mesto

2. Delovna zgodovina

2.1. Vodja službe za skladiščenje in transport (logistična služba) [4 leta]

2.2. Strokovna dela na področju organizacije in vodenje notranjih projektov [4 leta]

2.3. Vodenje in prestrukturiranje maloprodajne mreže [2 leti]

2.4.Vodja službe za organizacijski razvoj [2 leti]

2.5.Direktor za kakovost [7 let]

2.6.Vodja področja za kakovost, organizacijo in kadre [3 leta]

2.7.Vodja projektov uvajanja in vzdrževanja sistemov vodenja kakovosti [7 let]

3. Znanja, kompetence in specialnosti

3.1.Strokovne / vodstvene kompetence
 načrtovanje in implementacija sistemov vodenja kakovosti po standardu ISO 9001
 načrtovanje in implementacija sistemov vodenja kakovosti po standardu ISO/IEC 80079-34

(direktiva ATEX)
 uporaba metodologije za dvig osebne in timske produktivnosti in kakovosti za digitalno dobo
 načrtovanje, organizacija, koordiniranje, komunikacija in spremljanje izvedbe projektov

3.2.Znanje jezikov
 Angleški (dobro)
 Srbski/hrvaški (dobro)

4. Dosedanji uspehi v karieri
 Kot vodja logistične službe bistveno povečal učinkovitost in zmanjšal število napak. Hitrost

dostave in zadovoljstvo kupcev se je bistveno izboljšalo
 Samostojna izvedba razvoja kadrovskega sistema in sistema nagrajevanja po učinku
 Vodenje in izvedba projekta vzpostavitve sistema za projektno vodenje
 Vodenje in izvedba več projektov vzpostavitve sistema vodenja kakovosti po ISO 9001 z

uspešno pridobitvijo certifikata ISO 9001
 Izpeljal celovito prenovo SVK v sistem novejše generacije (ISO 9001:2000 in kasneje po ISO

9001:2008 v kombinaciji s sistemom kakovosti po direktivi Atex)



FI1VO60

5. Bistvene značilnosti (lastna navedba)
 znam vztrajati do izvedbe ne glede na težavnost okoliščin
 sistematičen pristop k reševanju problemov
 zbranost in osredotočenost na strategijo in cilje tudi v kriznih situacijah
 samostojno načrtujem in uresničujem rešitve
 uspešno delujem, se koordiniram in komuniciram v timih

6. Ambicije, želje in pričakovanja v zvezi z delom

6.1.Strokovno področje / vsebina dela
 nadaljnji razvoj metodologije za dvig osebne in timske produktivnosti in kakovosti za

digitalno dobo.
 različne naloge, projekti in delovna mesta, kjer se da najbolje preizkusiti zgoraj navedeno

metodologijo v praksi in z njo doseči kakovostne rezultate.

6.2.Temeljni pogoji zadovoljstva z delom in delovnim mestom
 spodbudno delovno okolje, dobri medsebojni odnosi, kompetentni sodelavci
 strokovni stiki z drugimi, preko individualnih sodelovanj, srečanj na strokovnih dogodkih ali

občasnih izobraževanj
 v okviru realnih možnosti - vsaj delno fleksibilen delovni čas

6.3.Zaželjeno delovno mesto, podjetje panoga.
 d.m. z odgovornostjo za sistem vodenja kakovosti
 d.m. z odgovornostjo za razvoj in optimizacijo procesov, sistemov, organizacije
 projektni vodja oz. projektna podpora (različni projekti, pri katerih strokovni del lahko

pokrivajo drugi)
 vodja logistike
 skrbnik področja, procesa, ...



RO1RO65

PREDSTAVITEV KANDIDATA

1. Osnovni podatki o kandidatu

Identifikacijska koda: RO1RO65
Poklic / Izobrazba: dr. znanosti
Področje delovanja: sistemi kakovosti; ravnanje z odpadki, ISO sistemi vodenja
Status / položaj: Strokovno / svetovalno delovno mesto

2. Delovna zgodovina (skupaj 25 let delovnih izkušenj)

2.1.Skrbnik sistema kakovosti [5 let]
 Vodenje integriranega ISO-sistema kakovosti in okolja ter zahtev Uredbe 333/2011
 Vodenje projekta in vpeljave certificiranega integriranega sistema vodenja po ISO 9001, ISO 14001

in BS OHSAS 18001 (plan, vpeljava, presoje, usposabljanje…)

2.2.Svetovalec direktorja [7 let]
 Projektni vodja in svetovalec direktorja pri uvedbi in vzdrževanju celovitega servisa ravnanja z

odpadki v proizvodnji avtomobilov
 načrtovanje izvajanja odvozov in izvedba notranjih in zunanjih presoj ravnanja z odpadki pri

končnih predelovalcih

2.3.Vodja laboratorija za ekologijo in toksikologijo [1,5 leto]
 Organizacija in izvedba ekoloških meritev v XXXX d.d., predvsem zagon meritev emisij snovi v

zrak

2.4.Vodja projekta uvedbe zahtev ISO 14001 [4 leta]
 Načrtovanje, izdelava dokumentacije, usposabljanje, presoje in vodenje sistema ravnanja z

okoljem, do uspešne certifikacije

3. Znanja, kompetence in specialnosti

3.1.Strokovne kompetence
Ravnanje z odpadki in ISO sistemi vodenja in kakovosti: mesečno in letno načrtovanje,
usposabljanje izvajalcev, poročanje in ukrepanje, v povezavi z merjenjem učinka poslovanja.
Svetovanje pri uvajanju ISO sistemov vodenja..

3.2.Znanje jezikov
 Angleški (tekoče)
 Nemški (tekoče)
 Francoski (tekoče)
 Hrvatski&Srbski (tekoče)



RO1RO65

4. Dosedanji uspehi v karieri
 nadgradnja ISO sistema vodenja z zahtevami Uredbe 333/2011 (odpadki jekla in aluminija),

kot prve družbe za ravnanje z odpadki v Sloveniji

• Hčerinska družba XXXX [tujina]: svetovanje in uvedba integriranega certificiranega sistema
vodenja po ISO 9001, ISO 14001 in BS OHSAS 18001, kar je bil pogoj za podpis pogodbe z
XXXX [tujina]

• XXXX: Začetek izvajanja ekoloških meritev v XXXX d.d., predvsem zagon meritev emisij
snovi v zrak

• XXXX: pridobitev certifikata ISO 14001, 2002

• XXXX: višja strokovna šola, program Inženir varstva okolja in komunale: mentor 97
študentov v številnih uspešnih slovenskih organizacijah

5. Bistvene značilnosti (lastna navedba)

5.1.Prednosti
 delavnost
 optimizem
 stabilnost
 vztrajnost
 etičnost

6. Ambicije, želje in pričakovanja v zvezi z delom

6.1.Strokovno področje / vsebina dela
 Ravnanje z odpadki in s tem povezano vodenje sistemov kakovosti, načrtovanje ter vodenje

organizacije, v skladu z vodili ISO standardov. Usposabljanje in motiviranje ljudi za delovne
operacije, tudi za varno delo. Management konfliktov..

6.2. Temeljni pogoji zadovoljstva z delom in delovnim mestom
 Direktno in odprto komuniciranje z najvišjim vodstvom in soodločanje v okviru vodstvenih

pooblastil. Uravnoteženi delovni čas, seveda prilagojeno v skladu s trenutnimi dnevnimi
zahtevami delovnega mesta. Možnost finančnega nagrajevanja za izredne dosežke.

6.3. Nadaljne ambicije in načrti v karieri.
 Svetovanje in usposabljanje za etično in strokovno vodenje sistemov kakovosti in

organizacije po ISO standardih in veljavnih zakonskih predpisih.

6.4. Zaželjeno delovno mesto, podjetje panoga.
 Delovno mesto: Svetovalec ali Predstavnik vodstva za kakovost in okolje

 Podjetja, ki so zanimiva zame: srednja in velika (najraje – ni pa zahteva) proizvodna podjetja

 Panoge, v katerih bi rad delal: [ni navedeno]


