
1. DJELATNIK/CA PRODAJE 

 

Poslovi sukladno procesima tvrtke i opisu radnog mjesta obuhvaćaju terenski rad po potrebi te rad s 

klijentima. 

 

Poslovi obuhvaćaju: terenski rad na montažama, izmjere i obilazak terena (područje mora), organizacijske 

sposobnosti, pedantnost i odgovornost u radu, spremnost za timski rad su nužne osobine za navedeno radno 

mjesto. 

 

pisanje ponuda ( kupce kontaktiramo s ciljem promocije i prodaje za dobrobit tvrtke. ljubaznost i pristojnost 

osnove su svake komunikacije s kupcem, zatim slijedi točnost, dobro poznavanje proizvoda i proizvodnog 

procesa kako bismo uspjeli u onome što radimo a to je prije svega prodaja.)  

 

promoviranje tvrtke na sajmovima. (potrebno poznavanje stranih jezika( posebice engleski jezik), 

komunikativnost, snalažljivost, ljubaznost i pristupačnost itd.) 

 

zainteresirani kandidati trebaju se poslodavcu javiti isključivo na e-mail ( posao@d-color.hr ) uz naglasak na 

naziv radnog mjesta na koji se prijavljuju te priložiti životopis. 

 

- navesti radno iskustvo(poželjno 1 godina iskustva) 

 

SATNICA 29,30 KN/h 

 

PUNO RADNO VRIJEME (JUTARNJA SMJENA) 

 

  

 

2. GRAFIČKI/A DIZJANER/ICA 

 

Traži se djelatnik/ca za radno mjesto grafičkog dizajnera. Poslovi sukladno procesima tvrtke i opisu radnog 

mjesta obuhvaćaju:  

 

• poštivanje radnih procesa tvrtke, 

• zaprimanje i izvršavanje zadataka odnosno radnih naloga (radnih naloga), 

• provjera radnih naloga, 

• izrada idejnih rješenja, 

• izrada grafičke pripreme za tisak , 

• usmena i pismena komunikacija sa klijentima , 

• konzultiranje s koordinatorom i odgovornim osobama vezano uz radne naloge 

• izmjere objekata i vozila, te upoznavanje sa lokacijom objekta, stanjem na terenu, podlogama 

za montažu, visini montaže, potrebnim proizvodima i dozvolama, 

• kontrola stanja robe potrebne za produkciju za određeni projekt, 

• elektronska prijava djelatnika na početku radnog vremena, na kraju radnog vremena , te pri odlasku i 

povratku s pauze, 

• izmjere vozila 

• dorada proizvoda nakon printa (čišćenje folije, izrezivanje i obrezivanje, lijepljenje, bušenje, 

• postavljanje alkica ili vezica, vrući tisak na pamučni materijal, rad sa skalpelom), 

• montaža i demontaža u prostorima tvrtke i na terenu, 

• rad na visini do i preko 3 metra, 

• isporuka proizvoda, 

• održavanje čistoće unutar i izvan tvrtke (toaleta, kuhinje, skladišta i 

• prostora peći (posebno u zimskim uvjetima) te gašenje radijatora na kraju radnog dana, 

• izračun utrošenog materijala za obračun ponude 

 



  

Svi zainteresirani molim javiti se na mail: posao@d-color.hr  ( sa naznakom naziva radnog mjesta na koji se 

javljaju) 

 

SATNICA: 29,30 KN/h 

 

RADNO VRIJEME: JUTARNJA SMJENA 

 

  

 

3. OPERATER NA TISKARSKOM STROJU I CNC STROJU 

 

CNC operater i radnik u printu podrazumijeva: 

 

• Pripremu stroja (postavljanje programa) sukladno materijalu, 

• Pripremu materijala za rezanje ili glodanje, 

• Podešavanja, određivanje redoslijeda rezanja, 

• Kontrola izvedbe, 

• Print na tiskarskim strojevima, svakodnevna kontrola strojeva u svrsi provjere stanja koja, kvalitete 

tiska (test print), 

• Priprema za tisak u programu „Caldera“, 

• Laminiranje folija nakon tiska, 

• Promjena glava strojeva prema potrebi te potrošnih dijelova stroja, 

• Održavanje tiskarskih strojeva (čišćenje strojeva prije tiska, podmazivanje vodilica glave sa 

specijalnim uljem za podmazivanje), 

• Čišćenje prašine uz prisustvo servisera, 

• Svakodnevno ispunjavanje tablice za održavanje stroja, 

• Slanje obavijesti odgovornoj osobi u nabavi potrebnih materijala ili dijelova, 

• Redovna provjera količine i stanja noža na rezaču za foliju, 

• Održavanje urednosti prostora printa, 

• Slaganje i razvrstavanje materijala, 

• Slaganje priprema za print/cut naljepnice te za UV zbog bilje iskoristivosti materijala, 

• Izračun svakodnevnog te ukupnog printa u mjesecu, 

• Kontrola i evidencija otpisa boja, 

• Kontaktiranje i prijava kvarova odgovornoj osobi, 

• Izvršavanje ostalih zadataka po nalogu mentora.  

  

 

Sve zainteresirane molim javiti se na mail: posao@d-color.hr ( sa naznakom naziva radnog mjesta za koji se 

javljaju). 

 

SATNICA: 29,30 KN/h 

 

RADNO VRIJEME: U DVIJE SMJENE 


