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Tenzor, podjetje za varovanje premoženja storitve in trgovino, d. o. o.  

 

 Podjetje Tenzor d. o. o. že od leta 1993 na slovenskem trgu uspešno izvaja 

storitve naprednega tehničnega varovanja. V letih delovanja je podjetje 

preraslo v enega od vodilnih podjetij na področju rešitev tehničnega 

varovanja. Smo specialisti za: 

 varnostne sisteme za varovanje ljudi in premoženja - inteligentne 

transportne sisteme – ITS, 

 avtomatizacijo zgradb, 

 sisteme upravljanja turističnih objektov, 
 poslovno inteligenco in tehnološke rešitve za marketing. 

Kvalitetno izvedeno svetovanje, projektiranje, izvedba in nato po-prodajna 

podpora, podjetje ločijo od ostalih podjetij v panogi in mu dajejo ključno 

konkurenčno prednost. Strokoven in fleksibilen kader ter upoštevanje želja 

kupcev omogočata zadovoljevanje vseh potreb kupca in izvajanje celovite 

rešitve varovanja. 

Podjetje je že leta 2001 začelo z ustanavljanjem povezanih podjetij v Sloveniji 

in državah bivše Jugoslavije. V letu 2005 pa so se podjetja povezala v skupino 

Tenzor, da bi v čim večji meri izkoristila skupni potencial in naročnikom nudila 

celovitejše storitve. V podjetju Tenzor je trenutno zaposlenih 52 ljudi, v 

povezanih podjetjih pa še dodatnih 25 ljudi, katerih ključna vrednota je 

interdisciplinarno timsko delo. Tako po potrebi za izvedbo rešitve tehničnega 

varovanja svoje moči združijo razvojni inženirji, tehniki, projektanti in prodajni 

inženirji, ki skupaj pripravijo optimalno rešitev za kupca. 

Vizija skupine Tenzor je prerasti v vodilnega ponudnika visokotehnoloških 

rešitev na področju tehničnega varovanja, upravljanja prometa, upravljana 

zgradb in turističnih objektov ter poslovne inteligence. Želi postati sinonim za 

kakovost, strokovnost, tehnično dovršnost in zanesljivost na trgih srednje in 

jugovzhodne Evrope. 

 

http://www.tenzor.si/skupina_tenzor.html
http://www.tenzor.si/skupina_tenzor.html
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Zaposleni so najpomembnejši del vsakega podjetja in s svojimi vrednotami, 

znanjem, sposobnostmi in osebnostjo vplivajo na uspešnost podjetja. Želja po 

znanju in timski duh sta glavni značilnosti, ki jih od morebitnega novega 

sodelavca pričakujemo. Zaposlenim nudimo kreativno in dinamično delo, 

možnost dodatnega izobraževanja, strokovno rast in možnost napredovanja. 

 

Pričakujemo: diplomante z najmanj sedmo stopnje strokovne izobrazbe, 

zagnanost, izkušnje na primerljivih področjih, dobro poznavanje MS Office, 

aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, prilagodljivost na stalne spremembe.  

 


