
 
 

 
BOBIČ YACHT INTERIOR d.o.o. 

Podbevškova ulica 29 
8000 Novo mesto 

 

Imate radi les in izdelke iz lesa? 

Imate ročne spretnosti in bi si želeli delati z lesom?  

Si želite delati v dinamičnem, razgibanem okolju, kjer je praktično vsak izdelek unikat  
in kjer izzivov nikoli ne zmanjka? 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

V kolikor ste pritrdilno odgovorili na zgornja vprašanja, vas prijazno vabimo, 
da se pridružite naši ekipi – podjetju BOBIČ YACHT INTERIOR d.o.o. 

 

Družba BOBIČ YACHT INTERIOR, d.o.o. smo lesno obdelovalno podjetje z 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. 

V svoje vrste vabimo novega sodelavca, za opravljanje del in nalog: 

MIZAR V ODDELKU MONTAŽA (M/Ž) 

 
Opis delovnega mesta: 

- montaža in demontaža izdelkov/polizdelkov (uporaba ročnega delovnega orodja ter strojev in naprav za delo z 
lesom), 

- pakiranje končnih izdelkov, 
- prevzem in predaja polizdelkov glede na kakovostne in količinske zahteve posameznega projekta, 
- označevanje izdelkov in polizdelkov skladno z zahtevanimi oznakami, 
- skrb za pripravo in ureditev delovnega mesta,  
- opravljanje ostalih potrebnih del in nalog v okviru te vrste dela tako v oddelku montaža kot tudi v ostalih proizvodnih 

oddelkih v družbi, v skladu s strokovno usposobljenostjo, po navodilih nadrejenega in glede na terminski plan dela. 
 

Od kandidatov pričakujemo: 
- dobro razvite ročne spretnosti in željo po delu v lesni proizvodnji, 
- IV. ali V. stopnjo izobrazbe mizar ali lesarski tehnik, kar predstavlja prednost pri zaposlitvi, vendar to ni pogoj v kolikor 

ima kandidat praktična znanja in primerne delovne izkušnje z uporabo ročnega delovnega orodja, 
- splošno poznavanje in razumevanje proizvodnih procesov, 
- osnovno znanje branja načrtov, 
- usposobljenost za osnovno delo z računalnikom, 
- poznavanje 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:  

- možnost dolgoročnega sodelovanja in napredovanja, vezano na kompetentnost in rezultate dela, 
- možnost strokovnega uvajanja v delo v okviru mentoriranja, v stimulativnem in dinamičnem delovnem okolju,  
- urejeno in stabilno delovno okolje, z visoko tehnološko opremo, 
- delo v dopoldanskem delovnem času in z organizirano prehrano. 

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

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 telefonsko številko: 07/39 33 107, mobilno številko: 051/661 923. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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