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Te mika življenjski stil uradnega serviserja Linde viličarjev? 
 

Kaj pomeni biti URADNI SERVISER LINDE VILIČARJEV: 

- Reševanje resničnih problemov na licu mesta. 

- Takojšnje zadovoljstvo ob opravljenem delu. Serviser uživa zadovoljstvo ob dobro opravljenem 

delu že ko se vozi domov. 

- Vedno druga misija. Druga stranka, drug kraj, drug stroj, nov izziv. Tudi drugi ljudje, ampak 

predvsem se boš ukvarjal z viličarji.  

- Tisto pravo delo. Delo, ki na koncu zahteva umivanje rok. 

- Doktor za viličarje, ki  najprej postavi diagnozo, šele nato prične z zdravljenjem. 

- kamorkoli se pripelješ imaš: svojo pisarno (prenosnik, mobilni tel., internet), svojo ambulanto 

(najnovejša diagnostična oprema), svojo delavnico (opremljen službeni kombi), lekarno (zaloga 

pogosto uporabljenih originalnih rezervnih delov) in uniformo (ki jo ponosno nosiš). 

- Nisi sam. Si član velike ekipe 13.950 ljudi, ki ti lahko pomaga, kadar ne gre.  

- Organiziranje dela in denarne zadeve NISO tvoja skrb. Za to skrbijo drugi ljude. 

- Redna služba. Podjetje je urejeno po nemških standardih. 

Če se resnično vidiš v tem poslu, nam to prosim sporoči in pojasni : info@linde-viličar.si 
(telefonskih klicev na to temo ne moremo sprejemati) 

Resne zadeve: 

- delo na terenu, vozniški izpit B kategorije, nekaznovan, zdravniško spričevalo za delo na terenu (pred podpisom 

pogodbe), ustrezna poklicna usmeritev (mehanik, elektrotehnik, strojni tehnik, mehatronik, …), funkcionalno znanje 

angleškega ali nemškega jezika (ni nujno tekoče), osnovno znanje uporabe informacijske tehnologije (e-pošta, 

spletni brskalnik, osnovno znanje uporabe MS Windows, 

delo izključno na terenu, na področju osrednje in zahodne Slovenije. Znanja in izkušnje s področja servisiranja 

viličarjev ali podobnih strojev predstavljajo prednosti, niso pa pogoj. Osnovni sklopi znanj serviserja viličarjev so: 

dizelski ali plinski pogonski agregat (VW, DEUTZ), elektromotorji na električnih viličarjih, hidravlični sistem, 

elektronski sistem, podobno kot pri osebnih avtomobilih (CAN), 

- zaposlitev za določen čas enega leta, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas. Iščemo kandidate s  področja Celjske 

regije. 
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