
 

  

VABILO ZA OPRAVLJANJE ŠTUDENTSKEGA DELA ZA ŠTUDENTA STROJNIŠTVA 
 
Želiš izvedeti, kako dober občutek je, če znanje in veščine, ki si jih pridobil tekom študija, uporabiš v praksi v 
poslovnem okolju mednarodne gospodarske družbe? V tem primeru moraš spoznati naše podjetje in našo 
ekipo.  
 
Iščemo predanega študenta magistrskega študija strojništva (zaželjena smer proizvodno strojništvo ali 
energetika), ki bo sodeloval pri interdisciplinarnem delu za izboljšanje kvalitete papirja in izkoristka 
proizvodnih strojev.  
 
B&B izdeluje trajnostne, tehnične specialne papirje za industrijo pijač, hrane in izdelkov široke porabe. B&B 
po vsem svetu velja za vodilnega proizvajalca etiketnih papirjev in letno dobavi materiale za približno 100 
milijard etiket svojim globalno aktivnim strankam. Več na: https://www.brigl-bergmeister.com/sl/  
 
Nudimo: 

1. Študentsko delo 
Ker se zavedamo pomembnosti svežega znanja, dobro razvitih kompetenc in sposobnosti uspešnih 
študentov, te vabimo, da nam pošlješ svojo prošnjo za študentsko delo.  

2. Obvezno praktično usposabljanje 
Iščeš možnost za opravljanje strokovne prakse v podjetju, ki bo razširilo tvoja obzorja? Nudimo ti odlično 
možnost za usposabljanje na strokovnem področju pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov, ki te bodo 
vzpodbudili, da boš naredil korak naprej in v največji meri izkoristil svoj potencial.  

3. Diplomske, magistrske, projektne in seminarske naloge 
Imaš željo po pisanju naloge v podjetju, kjer boš lahko svoje teoretično znanje združil in nadgradil s 
praktičnim delom v podjetju? Pri nas v podjetju ti lahko pomagamo pri izbiri teme in nudimo strokovno 
pomoč pri pisanju. 

4. Možnost zaposlitve 
Želimo ostati v stiku in te spodbujati tudi po končanem študentskem delu. Na ta način so kariero pri nas 
začeli številni od naših zaposlenih. 

Si se prepoznal v vabilu? Prijavi se s kratkim življenjepisom na: maja.lemut@papir-vevce.si  

Z izbranim kandidatom bomo opravili tudi osebni pogovor. Poleg opravljanja študentskega dela ti bomo 
tekom študija nudili mentorstvo pri praktičnem usposabljanju in študentskem delu, podporo pri izdelavi 
seminarskih, projektnih, diplomskih in magistrskih nalog, uporabo sodobne tehnične opreme, možnost dela 
na projektih in svetovanje glede osebnega in strokovnega razvoja. Nudimo tudi možnost zaposlitve po 
končanem študiju. 

Več informacij: 
Maja Lemut, Kadrovska služba  
041280783 ali maja.lemut@papir-vevce.si  
https://www.brigl-bergmeister.com/sl/  
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