
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Linde Material Handling Slovenija (LINDE VILIČAR d.o.o.) je hčerinsko podjetje Linde Material Handling GmbH, članica skupine KION ITS 
EMEA, ki se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce viličarjev in ponudnikov storitev ter rešitev za notranjo logistiko. S prodajno in 
servisno mrežo, ki obsega več kot 100 držav, je podjetje zastopano v vseh večjih regijah po svetu ter zaposluje več kot 12.000 ljudi 
po vsem svetu. 

Podjetje LINDE VILIČAR d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1995 in danes predstavlja eno najuspešnejših podjetij na področju viličarjev v 
Sloveniji. Podjetje se ukvarja s prodajo, najemom in servisom novih ter rabljenih viličarjev Linde. Trenutno zaposlujemo 48 ljudi. 

V svojo sredino vabimo: 

 
SERVISER VILIČARJEV LINDE - AVTO MEHANIK, ZA TERENSKO DELO NA OBMOČJU ŠIRŠE ŠTAJERSKE 
REGIJE m/ž 

 
Delo obsega izvajanje rednih vzdrževalnih servisov in odpravo okvar na novih ter rabljenih Linde viličarjih.  

 
Kaj pomeni biti uradni serviser viličarjev Linde: 

- Reševanje konkretnih tehničnih problemov na licu mesta. 
- Zadovoljstvo ob opravljenem delu. Serviser uživa zadovoljstvo 

ob dobro opravljenem delu že ko zaključi delovni dan. 
- Raznoliko delo. Druga stranka, drugi kraj, drugi stroj, nov izziv. 
- Uporaba sodobne opreme in orodja. Zagotovljen komplet 

potrebnega orodja, ki je izključno namenjen posameznemu 
serviserju. Prenosni računalnik z najnovejšo, originalno 
diagnostično opremo Linde. Delovna oblačila v Linde dizajnu, 
zaščitno obutev in ostala zaščitna sredstva. Za delo na terenu 
zagotovljen opremljen službeni kombi, prenosni telefon in 
mobilni internet za prenosni računalnik. 

- Dostop do znanja in izkušenj. Vsak serviser ima na voljo 
obsežno knjižnico tehničnih informacij za posamezne serije 
viličarjev. Zagotovljena lokalna interna tehnična podpora oz. 
tehnična podpora na nivoju koncerna (Hotline). 

- Sodelavci v servisni pisarni poskrbijo za organizacijo dela, 
prodajne aktivnosti in oskrbo z nadomestnimi deli.  

- Spodbudno in urejeno delovno okolje, pozitivno vzdušje in 
dobri medsebojni odnosi. 

 



Od Vas pričakujemo:   

• vozniški izpit B kategorije, zdravniško spričevalo (pred podpisom pogodbe), 
• izobrazba: avto mehanik, avto serviser, serviser gradbene ali kmetijske mehanizacije,  
• zaželeno je znanje angleškega ali nemškega jezika (ni pogoj), 
• osnovno znanje uporabe informacijske tehnologije (e-pošta, spletni brskalnik, osnovna uporaba MS Windows), 
• prednosti predstavljajo znanja in izkušnje s področja servisiranja viličarjev ali podobnih strojev, niso pa pogoj.  

Ponujamo Vam:  

• zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom, 
• stimulativen osebni dohodek, skupaj s 13. plačo,  
• servisno vozilo, telefon, računalnik, 
• karierni razvoj skozi različna usposabljanja.  

 
 
V kolikor vas zanima delo serviserja oziroma imate kakršno koli vprašanje, nas kontaktirajte: 
 

• na telefonsko številko 051 60 80 18, Gregor Vengust, vodja servisa, 
• na elektronski naslov: info@linde-vilicar.si ali gregor.vengust@linde-vilicar.si, 
• na poštni naslov podjetja LINDE VILIČAR d.o.o., Bukovžlak 65 c, 3000 Celje. 
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