Dragi/a študent/ka strojništva, elektrotehnike, mehatronike ali tehnologije polimerov.
Si pripravljen/a na nove izzive?
Verjameš, da lahko z zadostno mero poguma ter odgovornosti narediš prvi pomemben korak v svoji
karieri?
Imaš v mislih jasno vizijo, na katerem področju si po zaključku izobraževanja želiš delovati?
V kolikor si na vprašanja odgovoril/a z »da«, si na pravem mestu!
V naše delovno okolje vabimo štipendista, ki je usmerjen v razvoj in tehnologijo.

ŠTIPENDIST ZA KASNEJŠO ZAPOSLITEV V ODDELKU »RAZVOJ IN OPERATIVNA KAKOVOST«
KAJ PRIČAKUJEMO OD TEBE?
•
•
•
•
•
•
•

Veliko mero vedoželjnosti in pripravljenosti pridobivati nova znanja ter širiti svoja obzorja.
Ustrezna teoretična znanja in izhodišča.
Sposobnost komuniciranja in sodelovanja.
Sposobnost komuniciranja v vsaj enem tujem jeziku.
Poznavanje osnovnih računalniških programov za delo (Office).
Uspešno in redno opravljanje študijskih obveznosti, obštudijska dejavnost in sodelovanje pri
pripravi seminarskih nalog in zaključnih del.
Opravljanje redne prakse v našem podjetju.

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.
Možnost strokovnega izpopolnjevanja in osebnostne rasti.
Možnost opravljanja rednega študentskega dela na želenem strokovnem področju.
Mesečno izplačilo štipendije.
Zaposlitev po zaključku štipendiranja.

Tvojo vlogo z veseljem sprejmemo preko našega naslova kadrovska@skaza.com, in sicer najkasneje
do petka, 18. 6. 2021.
KAJ NAJ VSEBUJE TVOJA VLOGA?
•
•

Osnovne osebne podatke in informacije o izobraževalnem programu, letniku in do sedaj
doseženem šolskem uspehu.
Opis tvojih najbolj izrazitih osebnostnih lastnosti, znanj, kompetenc in veščin.

•
•
•
•

Do sedaj pridobljene izkušnje (v obliki praktičnega usposabljanja, počitniškega ali študentskega
dela, prostovoljnega udejstvovanja…).
Navedbo največjih dosežkov (priznanja, nagrade, projekti, uspehi…).
Navedbo motivacije za prijavo na razpis.
Opis tvojih želja, ambicij, vizije za bližnjo prihodnost in gradnjo kariere.

