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Креирај са нама будућност  
ваздухопловства!
MTU Maintenance Serbien d.o.o
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MTU Maintenance Serbia d.o.o.
apply@mtu-serbia.com
www.mtu.de/en

www.facebook.com/ 
MTUAeroEngines

Посети нас и под: 

www.linkedin.com/company/
mtu-maintenance/

twitter.com/hashtag/ 
mtuaero

www.youtube.com/ 
MTUAeroEngines

Имамо преко 10.000 
машинских експерата

 
Равно 20 година  
запослени у просеку 
раде у нашој фабрици

 
Равно 80% укупно 
запослених у Немачкој 
су инжењери или 
техничари

МТУ
први пут подржава 
дуално образовање 
изван Немачке и при 
том се одлучио за 
Србију. 

 
Преко 60 
националности раде у 
оквиру МТУ

Конку
риши!
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Ко је 
MTU Aero Engines

Сада се проширујемо 
на Србију

MTU Aero Engines, кao водећи немачки произвођач 
мотора, припада самом светском врху. Компанија 
развија, производи, дистрибуира и пружа услуге за 
цивилне и војне ваздухопловне моторе свих класа 
потиска и снаге, као и за стационарне индустријске 
гасне турбине. На подручју цивилних мотора, 

заступљени смо са својим моторима у скоро свим 
типовима летилица: од џамбо џета за велике 
 раздаљине, преко авиона за средње раздаљине  
све до Business-Jets. Код 30 процената светске 
 ваздухопловне флоте користи се наша технологија. 
Као пружалац услуга одржавања за цивилне авион-
ске моторе спадамо у топ 5 на свету и преко 200 
авио-компанија широм света верује у MTU 
Maintenance.

Као технолошки лидер већ мислимо на авионски 
саобраћај сутрашњице- наш циљ: још економич-
нији, мање загађујући и тиши мотори. На томе 
радимо заједно са равно 11.000 наших запослених 
и ко сарађујемо са индустријским гигантима GE 
Aviation, Pratt & Whitney као и Rolls-Royce. 

Да бисмо задовољили захтеве оријентисане на 
будућност као и изазове према растућем послу 
одржавања инвестирамо у ширење наших 
Maintenance-локација. Изградња локације у Србији 
је најновији пример наше глобалне стратегије 
раста. Недалеко од међународног аеродрома Бео-
град, у Новој Пазови, изградиће се ултра-модеран 
погон за поправку МРО-делова (Maintenance,  
Repair and Overhaul). Очекује се да ће нова лока-
ција  почети са радом у јуну 2022. године.

Одржавање мотора цивилних авиона је кључни 
покретач пословног успеха нашег предузећа. 
Специјалним методама поправке у Србији би 
 убудуће требало поправљати појединачне делове 
цивилних мотора капацитета равно 400.000 сати 
поправки годишње. За то већ сад тражимо мотиви-
сане и квалификоване колегинице и колеге који 
својим стручним знањем желе да раде на правим 
изазовима. Уз твоју динамику и компетентност 
желимо да креирамо будућност ваздухопловства!

Шта те код нас 
очекује

Имаш неко од следећих образовања?
Онда се радујемо што ћемо Те упознати! 

• Механичар авијације (м/ж)
• Техничар за мехатронику (м/ж)
• Механичар (м/ж)
• Електричар (м/ћ)
• Техничар за површинске премазе (м/ж)
• ИТ-стручњак (м/ж)
• Индустријски инжењер (м/ж)
• Машински инжењер (м/ж)
• Комерцијалиста (м/ж)

• Сигурна радна места
• Плата оријентисана према тржишту, 

струци и учинку
• Захтевни задаци/перспектива развоја
• Најмодернији производни погони у складу 

са међународним стандардима
• Кантина
• Превентивне медицинске услуге
• Додатак за путне трошкове/
• Интерни аутобуски превоз

Овако можеш да  
конкуришеш
Молимо пошаљи нам твоју комплетну 
документацију (СV, пропратно писмо, сведочанства 
и посебне квалификације) на адресу:  
apply@mtuserbia.com

Радујемо се што ћеш постати део нашег тима!

MTU-19656_SRB-Recruting-Flyer_105x210+3_srb_20191120.indd   2-4 20.11.19   10:41


