PODJETJE SMO LJUDJE

Z veseljem pohvalimo –
Dijaki 2. letnika razreda S
V Premogovniku Velenje z veseljem izpostavimo, da smo soustanovitelj velenjske rudarske šole
(danes se imenuje Šola za strojništvo, geotehniko in okolje), na kateri so (z)grajeni temelji za razvoj današnjega sodobnega Šolskega centra Velenje. Z omenjenim centrom že desetletja zgledno
sodelujemo, predvsem na področju praktičnega izobraževanja. Vsako šolsko leto obvezno prakso
v Premogovniku Velenje opravljajo dijaki rudarske ter elektro- in strojne smeri. Med njimi se vselej
najde kdo, ki izstopa iz povprečja, tako po ocenah kot tudi zagnanosti pri praktičnemu izobraževanju. Najboljši dijaki pa so po navadi izpostavljeni in pohvaljeni na našem največjem rudarskem
prazniku Skoku čez kožo, ki ga obeležujemo 3. julija.

Luka Gajšek, Žiga Klep, Filip Pižorn, Luka Rošer, Aleš Tretjak in Tomaž Založnik so po svoji pridnosti in zagnanosti na praktičnem usposabljanju z delom (PUD) vidno izstopali iz povprečja. (foto: Slobodan Mrkonjić)

V našem podjetju so konec letošnjega
maja in na začetku junija praktično
usposabljanje z delom (PUD) opravljali dijaki 2. letnika strojnih tehnikov Šole za strojništvo, geotehniko
in okolje Šolskega centra Velenje.
Prvič se je zgodilo, da se je tovrstnega
usposabljanja udeležilo šest dijakov
istega razreda. Vsi so bili marljivi
in željni znanja, zato smo vseh šest
z velikim veseljem ocenili z oceno
odlično. Ti dijaki so: Luka Gajšek,
Žiga Klep, Filip Pižorn, Luka Rošer,
Aleš Tretjak in Tomaž Založnik.
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»Že ob prvem stiku z njimi je
bilo zaznati, da so fantje željni
dokazovanja in pridobivanja novih
znanj,« jih je pohvalil Boris Verdnik,
vodja Praktičnega izobraževanja.
»Razdelili smo jih v dve skupini. Trije
so PUD opravljali zunaj, v strojni
delavnici, ostali trije pa v jami, na
področju Jamske strojne službe. Že
po nekaj opravljenih praksah smo
vedeli, da so vsi, kot pri nas radi rečemo, »ujeli veter v jadra«. Kamorkoli
smo jih razporedili, so delo opravili
vestno, natančno in po navodilih.

Povsod so bili dobrodošli in izjemno
koristni pri izpolnjevanju zastavljenih
načrtov družbe«.
Za vsa dela, ki so jih omenjeni
praktikanti opravljali, smo s strani
mentorjev in drugih sodelavcev
dnevno dobivali le pohvale. Kljub
svoji mladosti so vsi fantje pokazali
veliko mero zrelosti in inovativnosti.
V veselje nam je delati s praktikanti,
ki so lahko zgled vsem ostalim, zato
le tako naprej in SREČNO!
Kolektiv Praktičnega izobraževanja

PODJETJE SMO LJUDJE

V Skupini Premogovnik Velenje vlagamo v mladi rod, saj se oziramo v prihodnost, ko bomo vaša znanja v
družbah naše Skupine oblikovali v nove programe z visoko dodano vrednostjo, da bomo zagotovili delovna
mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem.

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ
ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020
Premogovnik Velenje, d. o. o.

raven

število štipendij

geostrojnik rudar

4

5

geotehnik

5

5

mehatronik operater ali strojni mehanik

4

4

strojni tehnik

5

4

elektrikar

4

2

elektrotehnik

5

1

diplomirani inženir geotehnologije in rudarstva (UN) ali magister inženir
geotehnologije in rudarstva

6/2 ali 7

2

diplomirani inženir strojništva (UN) ali magister inženir strojništva

6/2 ali 7

1

diplomirani inženir elektrotehnike (UN) ali magister inženir elektrotehnike

6/2 ali 7

1

raven
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4
5
4
5
6/2 ali 7
6/2 ali 7

2
2
4
4
1
1

raven

število štipendij

5

1

HTZ Velenje, I. P., d. o. o.
strojni mehanik
strojni tehnik
elektrikar
elektrotehnik
diplomirani inženir strojništva (VS ali UN) ali magister inženir strojništva
diplomirani inženir elektrotehnike (VS ali UN) ali magister inženir elektrotehnike
SIPOTEH, d. o. o.
strojni tehnik

Vajeništvo v programu strojni
mehanik in elektrikar
V Skupini Premogovnik Velenje bomo
v šolskem letu 2020/2021 omogočili
izvajanje vajeništva v programu strojni
mehanik in elektrikar.
Rok prijave: za programe srednjega
poklicnega in srednjega tehničnega
izobraževanja do 15. 7. 2020, za visokošolske programe do 15. 9. 2020, na
naslov: Premogovnik Velenje, d. o.
o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
Prijava naj vsebuje:
• življenjepis ali CV in krajše motivacijsko pismo;
• potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko
leto 2020/21 – v programih srednjega poklicnega in srednjega teh-

ničnega izobraževanja bodo imeli
prednost dijaki višjih letnikov;
• zadnje šolsko spričevalo oziroma
potrdilo o opravljenih izpitih;
• navedbo družbe, v kateri kandidirate za štipendijo.
Izbor kandidatov:
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in dosežke pri dozdajšnjem šolanju, nagnjenja kandidatov
za izbrani poklic ter druga merila,
določena v aktih družbe.
Našim štipendistom poleg štipendije
nudimo:
• kakovostno praktično izobraževanje;
• plačilo obveznega praktičnega
izobraževanja;
• dodatek za uspešnost pri praktič-

nem usposabljanju z delom;
• brezplačen zdravniški pregled,
vsa potrebna zaščitna sredstva,
prehrano med delom, prevoz s pogodbenimi avtobusi, sofinanciranje
strokovnih ekskurzij;
• možnost podaljšanja štipendije v
programih PTI;
• možnost zaposlitve v povezanih
družbah;
• mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih in diplomskih/
magistrskih nalog.
Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo
prvič vpisali v prvi letnik, bomo
podelili dvakratni znesek osnovne
štipendije.
Srečno!
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