PREMOGOVNIK
VELENJE
— ŠTIPENDIRA
IN ZAPOSLUJE
PRIDRUŽI SE EKIPI
VRHUNSKIH STROKOVNJAKOV
KAJ NUDIMO V TEM
ŠOLSKEM LETU?
— štipendiranje (začetna štipendija
za geostrojnike rudarje in
geotehnike 119 €);
— plačilo jamskega dodatka
(pbl. 9 € na dan);
— plačilo praktičnega usposabljanja
z delom (do 160 € na mesec);
— brezplačna avtobusni prevoz in
malico;

RUDARSTVO

— nagrado za mesečno uspešnost
najboljšim dijakom pri praktičnem
izobraževanju;
— opravljanje prakse/praktičnega
izobraževanja v realnem okolju;
— brezplačen zdravniški pregled;
— brezplačen učbeniški sklad in
— zaposlitev po končanem
izobraževanju.

ELEKTROTEHNIKA

— GEOSTROJNIK RUDAR
— ELEKTRIKAR
— GEOTEHNIK
— ELEKTROTEHNIK
— DIPL./MAG. INŽ. GEOTEHNOLOGIJE — DIPL./MAG. INŽ. ELEKTROTEHNIKE

STROJNIŠTVO VAJENIŠTVO
— MEHATRONIK OPERATER
— STROJNI TEHNIK
— DIPL./MAG. INŽ. STROJNIŠTVA

— MEHATRONIK OPERATER
— STROJNI MEHANIK
— ELEKTRIKAR
— OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

PRIDRUŽITE SE NAM NA
E-INFORMATIVNIH DNEVIH

www.informativni.scv.si
ZA VSA VPRAŠANJA SMO VAM NA VOLJO

www.rlv.si ⁄ ajda.cebul@rlv.si / 03 899 63 40

Usmerjeni v prihodnost – zagotovili bomo delovna
mesta tudi po koncu odkopavanja premoga

PREMOGOVNIK
VELENJE ŠTIPENDIRA
IN ZAPOSLUJE
REDNO
ZAPOSLUJEMO
KLJUB IZREDNIM
RAZMERAM
V Skupini Premogovnik
Velenje lani več kot
100 novih zaposlitev,
72 štipendistov
in 12 vajencev. Za
nemoteno delovanje
potrebujemo ustrezen
kader na področju
rudarstva, strojništva,
elektrotehnike in tudi
v drugih programih.
Delovna mesta z visoko
dodano vrednostjo
bomo zagotovili
tudi za čas, ko bo
Premogovnik prenehal
z odkopavanjem
premoga.

Svoje sodelavce smo že od nekdaj skrbno izbirali in tudi v prihodnosti jih bomo,
saj bomo za uresničitev jasne vizije
potrebovali usposobljene, inovativne in
zavzete zaposlene. Na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike smo
v letu 2020 skupno zaposlili preko 100
novih sodelavcev. Trend zaposlovanja
oz. nadomeščanja upokojenih sodelavcev bomo nadaljevali tudi v prihodnje,
saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje potrebujemo ustrezen kader.

grama mehatronik operater in oblikovalec kovin – orodjar.

OMOGOČAMO NEMOTENO
OPRAVLJANJE OBVEZNE PRAKSE
Izgrajen imamo sistem vzgajanja
lastnega kadra s pomočjo dejavnosti
praktičnega usposabljanja, ponašamo pa se tudi z dobro usposobljenimi
mentorji in inštruktorji. Te praktične
izkušnje pomenijo veliko prednost ob
zaposlitvi. Opravljanje obvezne prakse
omogočamo tudi druŠTIPENDIRAMO IN
gim dijakom in štuZAGOTAVLJAMO
Kandidatom v programih dentom, tako je v letu
VAJENIŠKA MESTA
geostrojnik rudar in ge- 2020 kljub epidemiji
Potrebe po rudarskih otehnik, ki se bodo prvič prakso pri nas nemopoklicih, kot so ge- vpisali v prvi letnik, bomo teno opravljalo preko
ostrojnik rudar, ge- podelili dvakratni znesek 110 praktikantov.
otehnik, mehatronik osnovne štipendije.
operater, strojni meŽe danes smo usmerhanik, strojni tehnik, Premogovnik Velenje vabi
jeni v prihodnost, saj
elektrikar in elektro- 12. in 13. februarja 2021 ta narekuje prestruktehnik, izkazujemo z na e-informativne dneve turiranje celotne Šazagotavljanjem šti- Šolskega centra Velenje
leške doline in prehod
pendij. V šolskem letu www.informativni.scv.si.
v brezogljično druž2020/2021 imamo v
bo. Obstoječa znanja
Skupini Premogovnik 72 štipendistov
bomo oblikovali v nove programe z
v rudarskih, strojnih in elektropro- visoko dodano vrednostjo, da bomo
gramih. Trenutno usposabljamo tudi
zagotovili delovna mesta tudi za čas,
12 vajencev v programih strojni me- ko bo Premogovnik Velenje prenehal z
hanik in elektrikar, z novim šolskim
odkopavanjem.
letom bomo nabor razširili še na pro- S R E Č N O !

