
 

 

Imate radi les in izdelke iz lesa? 

Bi si želeli delati v uspešnem, dinamičnem, razgibanem okolju, v podjetju z bogato tradicijo izdelave luksuznega pohištva, 

pretežno za prestižne super jahte? 

Ste pozitivno naravnana, motivirana oseba, z željo po strokovnem in osebnem razvoju? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

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 s 60 – letno tradicijo in  
se uvrščamo v sam svetovni vrh proizvajalcev pohištva. 

 
Zaradi širitve obsega poslovanja in razvoja čedalje zahtevnejših programov, v  svoje vrste vabimo nove  sodelavce (M/Ž)  

za opravljanje del in nalog delovnega mesta: 
 

TEHNOLOG / KONSTRUKTOR (M/Ž) 
 
 
PRIČAKUJEMO KANDIDATE (m/ž): 

- z zaključenim vsaj višješolskim študijskim programom tehnične usmeritve, pri čemer prednost predstavlja lesarska smer 
(lahko tudi kandidati drugih smeri  z izkušnjami v pohištveni industriji), 

- z dobrim poznavanjem proizvodnih procesov v proizvodnji pohištva, 
- z dobro razvito prostorsko predstavo in nadpovprečno natančnostjo pri delu ter razvitim odnosom do kvalitete,  
- z vsaj osnovnim znanjem uporabe programov AutoCad, TopSolid ali drugih programov za konstruiranje,  
- ki so pripravljeni na to, da z delom v proizvodnji temeljito spoznajo proizvodni proces, delo z različnimi lesno 

obdelovalnimi stroji in napravami, programiranje in delo na  CNC strojih,… s ciljem lažje in čimprejšnje zmožnosti 
samostojnega opravljanja del in nalog na področju tehnologije / konstruiranja, 

- ki so sposobni tako za samostojno kot timsko delo, so samoiniciativni in visoko motivirani za delo in za svoj osebni in 
profesionalni razvoj, so inovativni, zmožni hitrega odzivanja, so ciljno naravnani in usmerjeni k rezultatom. 

 
NUDIMO: 

- dinamično delo, na zanimivih projektih, z visoko razvito tehnologijo,  v dopoldanskem času, v prijetnem kolektivu, z 
organizirano prehrano, 

- uvajanje v samostojno delo preko sistema mentoriranja, možnost strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja na 
različnih delovnih področjih, 

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

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Če ste se prepoznali v zgornjem opisu in se ne bojite novih izzivov in priložnosti, vas vabimo, 
 da čimprej 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 mobilno številko: 051/661 923. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
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