PROGRAM RAZVOJA TALENTOV

ZA BODOČA
VODSTVENA
DELOVNA MESTA

Program razvoja talentov s področja strojništva za bodoča vodstvena delovna mesta
Si želite dokazati svoje sposobnosti in zgraditi kariero korak za
korakom skupaj z nami? Potem smo, kot vodilni proizvajalec sanitarnih
izdelkov v Evropi, pravi kraj za začetek in razvoj vaše kariere.
Nadgrajujte svoje znanje v učinkovitem, vitkem in procesno
usmerjenemu okolju ter razvijajte vodstvene kompetence.
Globalna skupina Geberit je vodilna v Evropi na področju sanitarnih izdelkov.
Zelo močno je prisotna v večini evropskih držav, kjer zagotavlja edinstveno
dodano vrednost na področju sanitarne tehnike in kopalniške keramike.
Proizvodna mreža obsega 29 proizvodnih obratov, od tega 6 na drugih
celinah. Sedež skupine je v kraju Rapperswil-Jona v Švici. V koncernu Geberit
je okoli 12.000 zaposlenih v približno 50 državah v letu 2019 ustvarilo neto
prodajo v višini 3,1 milijarde CHF. Delnice podjetja Geberit kotirajo na švicarski
borzi SIX Swiss Exchange. Od leta 2012 je delnica podjetja Geberit vključena
v SMI (švicarski tržni indeks).

VAŠ RAZVOJ IN NALOGE
V programu razvoja talentov boste spoznali kulturo, ﬁlozoﬁjo, sisteme in
procese v najboljših proizvodnih lokacijah in logističnih centrih skupine
Geberit. Že takoj na začetku boste imeli možnost voditi zanimive strateške
projekte v tujini. Imeli boste priložnost, da hitro prevzamete odgovornost
in vplivate na poslovanje ter se vsak dan razvijate skupaj z nami.

PROFIL
Ključni pogoji za sprejem v program, kjer lahko začnete svojo
obetavno vodstveno kariero, so mobilnost, pravi odnos do dela in
sodelavcev ter vaša osebnost. Če se prepoznate v naslednjem opisu,
potem ste ravno vi tista oseba, ki bi ji želeli ponuditi obetavni karierni razvoj:
•
•
•
•
•
•

ste pozitivno naravnani in visoko motivirani za doseganje ciljev
ter delujete po načelu »vse se da«
ste predani, entuziastični in energični: ste ambiciozni,
vendar osebnostno skromni
z naravno avtoriteto in prepričljivim nastopom lahko prepričate
druge za lastne ideje in koncepte
ste komunikativni in imate sposobnost motiviranja drugih za
prevzemanje odgovornosti ter spodbujanja k ustvarjalnosti
radi aktivno spreminjate in v celoti prevzemate odgovornost že v
začetnih fazah
ste odprti do novih idej in ste se pripravljeni učiti od drugih

Strokovna znanja
•
inženir strojništva ali diplomant sorodnih smeri (univerzitetna,
visokošolska izobrazba)
•
znanje projektnega vodenja, vitkih metod dela ali keramike
•
izkušnje iz praktičnega usposabljanja (po možnosti v Geberitu) ali
drugih strokovnih aktivnosti
•
tekoče znanje angleškega jezika (vsaj raven B2 v pisnem in ustnem
sporazumevanju), znanje še drugih tujih jezikov predstavlja prednost
•
državljanstvo v državah članicah EU ali CH oziroma stalno delovno
dovoljenje za delo v teh državah

PRIJAVA
Nepozabna priložnost čaka na vas! Veselimo se vaših prijav preko
Geberitovega spletnega portala Umantis. Poleg življenjepisa in ostalih
potrdil (prepis ocen in potrdilo o izobrazbi) ob prijavi, napišite še motivacijsko
pismo, s katerim nas boste na kreativen način prepričali, zakaj ste
ravno vi (osebnostno) prava oseba za razpisan program.
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Prijava na delovno mesto.

