
 

 

 

Družba BOBIČ YACHT INTERIOR  d.o.o. smo lesno obdelovalno podjetje s  60 – letno tradicijo. 

Ponosni smo na to, da naše pohištvo krasi najbolj luksuzne jahte in rezidence, prestižne hotele ter zasebna letala 

in da se uvrščamo v sam svetovni vrh proizvajalcev pohištva. 

Uporabljamo najnovejšo tehnologijo CAD-CAM, predvsem 3D pakete Top Solid, Top Wood in Top Cam, ki 

podatke prenesejo iz načrta na stroje v proizvodnjo. 

Veseli smo, da nam je kljub težki gospodarski situaciji uspelo ohraniti nemoteno poslovanje in  
da na nekaterih zahtevnejših projektih celo povečujemo obseg dela, 

zato v svoje vrste vabimo izkušene sodelavce, 
za opravljanje del in nalog delovnega mesta: 

 
 

CNC OPERATER (M/Ž) 
 

PRIČAKUJEMO KANDIDATE (m/ž): 
- z izkušnjami na področju dela s CNC stroji, ki so usposobljeni za samostojno delo na 5 – osnih CNC lesno 

obdelovalnih strojih – programiranje, nastavitve in operativno delo na njih, 
- lesarske ali druge ustrezne tehnične izobrazbe z izkazanimi praktičnimi znanji na navedenem področju 

dela, 
- z dobro prostorsko predstavo  in odličnim znanjem branja / razumevanja načrtov, 
- z dobrim poznavanjem tehnoloških postopkov obdelave lesa ter s splošnim razumevanjem proizvodnih 

procesov, 
- z dobrim poznavanjem merskih enot ter tehničnih in kakovostnih standardov. 

 
Predvsem pa iščemo visoko motivirane, pozitivno naravnane kandidate, ki so natančni, imajo odgovoren 
odnos do kakovosti, ki so usmerjeni k rezultatom in ciljem ter so sposobni tako samostojnega kot timskega 
dela.  
 

NUDIMO: 
- dinamično delo, na zanimivih projektih, v urejenem delovnem okolju,  z visoko razvito tehnologijo, v 

dopoldanskem času, z organizirano prehrano, 
- uvajanje v samostojno delo preko sistema mentoriranja, možnost strokovnega izobraževanja in 

izpopolnjevanja, 
- možnost kariernega razvoja in napredovanja, 
- stimulativno plačilo na podlagi izkazanih sposobnosti in delovne uspešnosti, 
- možnost dolgoročnega sodelovanja in vključevanja v najrazličnejše projekte. 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

Če ste se prepoznali v zgornjem opisu in se ne bojite novih izzivov in priložnosti, vas vabimo, 
 da pošljete vlogo z življenjepisom na e-mail: jasna.siska@bobic.eu ali  

po pošti na naslov podjetja Bobič Yacht Interior d.o.o., Podbevškova ulica 29, 8000 Novo mesto  
ali pokličete na številko: 051/661 923. 
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