Dragi študent, draga študentka strojne oziroma sorodne tehnične smeri!
Si pripravljen/a na nove izzive in verjameš, da lahko z zadostno mero poguma ter odgovornosti
narediš prvi pomemben korak v svoji karieri?
V kolikor si na obe vprašanji odgovoril/a z »da«, bomo veseli tvojega sporočila.
V Skazi verjamemo, da so vrednote podjetja vrednote posameznikov. Spoštujemo znanje, izkušnje,
odgovornost, ciljno naravnanost, pogum in ambicioznost na vsakem delovnem mestu.
V kolikor si v naših vrednotah zaznal/a svoj navdih in si skupaj z nami pripravljen/a ideje zbrusiti do
ravni, ki spremeni pričakovanja ljudi, potem te vabimo, da se nam pridružiš.
V naše delovno okolje vabimo študentsko sodelavko ali sodelavca oziroma praktikanta, ki želi z nami
rasti, napredovati, sooblikovati procese in ustvarjati prihodnost. Zdaj imaš možnost razmišljati
globalno in delovati lokalno. Svoje sanje lahko uresničiš doma, njihov pečat pa pustiš v svetu.

PRAKTIKANT ALI ŠTUDENTSKI SODELAVEC S PODROČJA PAKIRANJA
KAJ BO ZAJEMALO TVOJE DELO?
•
•
•
•
•
•
•

Realizacija optimizacij na embalaži
Osvajanje potrebnih veščin definiranja pakirnih enot
Optimizacija logističnih poti v podjetju
Sodelovanje pri normiranju
Sodelovanje pri testiranju
Rokovanje z zaščitnimi folijami, embalažami, pakiranjem
Spoznavanje principov mehanike in statike

KAJ PRIČAKUJEMO OD TEBE?
•
•
•
•
•
•
•

Veliko mero vedoželjnosti in pripravljenosti pridobivati nova znanja ter širiti svoja obzorja
Teoretična znanja in izhodišča s področja strojništva
Sposobnost komuniciranja in sodelovanja
Poznavanje osnovnih računalniških programov za delo (Office)
Znanje angleškega jezika
Možnost opravljanja dela vsaj nekaj dni v tednu (zaželeno celoten delovni teden) po 8 ur
dnevno
Zaželeno poznavanje orodij SolidWorks, Visio

KAJ TI PONUJAMO?
•

Prvi stik in možnost gradnje tvoje nadaljnje kariere v uspešnem in mednarodno znanem
podjetju

•
•
•
•
•
•

Mentorstvo in usmeritve ustaljene in strokovno podkovane ekipe sodelavcev ter hkrati veliko
mero samostojnosti in odgovornosti
Pridobljene dragocene izkušnje in znanja
Vso potrebno opremo za optimalno opravljanje dela
Možnost strokovnega izpopolnjevanja in osebnostne rasti
Toplo in okusno malico v podjetju
Redno plačilo (začetna urna postavka za študenta znaša 6,1€/uro, urna postavka za praktikanta
pa se obračuna po enotnem sistemu za praktikante) in možnost napredovanja

Tvojo prošnjo z veseljem sprejmemo preko našega naslova kadrovska@skaza.com, in sicer najkasneje
do srede, 14. 4. 2021.

