
 
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 z več kot  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 novega  sodelavca (M/Ž)  

za opravljanje del in nalog delovnega mesta: 
 
 

VODJA PROJEKTA (M/Ž) 
 
 
OPIS DELOVNEGA MESTA: 

- zbiranje informacij o projektih oz. potencialnih naročnikih s ciljem pridobitve projektov, 
- sodelovanje pri pripravi idejnih zasnov projektov, priprava ponudb in tenderjev, komunikacija z naročniki, 
- pregled tehnološke dokumentacije projekta in aktivno sodelovanje pri pripravi le-te za proizvodnjo, 
- izvajanje vseh ostalih potrebnih aktivnosti pri vpeljavi projekta v proizvodnjo, nadzor in sledenje proizvodnim 

aktivnostim, iskanje potencialnih podizvajalcev, sodelovanje pri kontroli kvalitete, reševanje morebitnih reklamacij, 
sodelovanje pri prevzemu s strani naročnika (koordinacija internih ter eksternih izvedbenih aktivnosti), 

- stroškovno spremljanje in vodenje projekta, priprava končnega obračuna, izdelava končnega poročila o izvedbi, 
- sodelovanje na sejmih oz. pri organizacijskih aktivnostih le-teh. 

 
PRIČAKUJEMO KANDIDATE (m/ž): 

- lesarske izobrazbe VII., VI. ali V. stopnje, z izkazanimi ustreznimi  izkušnjami na navedenem področju, 
- z dobrim poznavanjem proizvodnih procesov v proizvodnji zahtevnega pohištva, z dobro razvito prostorsko predstavo 

in nadpovprečno natančnostjo pri delu ter razvitim odnosom do kvalitete,  
- z aktivnim znanjem vsaj enega svetovnega jezika, 
- z dobro razvitimi organizacijskimi sposobnostmi ter veščinami vodenja večjih in manjših skupin, 
- z dobro razvitimi komunikacijskimi in pogajalskimi sposobnostmi, 
- sposobne obvladovanja stresnih situacij in tehnik reševanja problemov, 
- sposobne strateškega razmišljanja, obvladovanja sprememb in samostojnega sprejemanja odločitev. 

 
Predvsem pa iščemo visoko motivirane, odgovorne, pozitivno naravnane kandidate (m/ž), usmerjene k rezultatom in 
ciljem, sposobne tako samostojnega kot timskega dela.  

 
NUDIMO: 

- zaposlitev za nedoločen čas, dinamično delo v urejenem delovnem okolju z visoko razvito tehnologijo, na zanimivih 
projektih, v dopoldanskem času, v prijetnem kolektivu in z organizirano prehrano, 

- uvajanje v samostojno delo preko sistema mentoriranja, z možnostjo  strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja, 
- stimulativno plačilo ter možnost kariernega razvoja in napredovanja, vezano na kompetentnost in rezultate dela, 
 

 
 
 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 

_____________________________________________________________________________________________________ 


