USTVARJAJMO BOLJŠO
PRIHODNOST SKUPAJ!
Medse sprejmemo mlade posameznike, ki bodo s
svojim znanjem doprinesli h kakovosti, inovativnosti
in strokovnemu delovanju našega podjetja.
OBSTAJAMO, DA POGANJAMO SVET!

STROKOVNOST

TEORIJA POSTANE IZKUŠNJA
PRAKSA

PERSPEKTIVNOST

PRIPRAVNIŠTVO

POČITNIŠKO DELO

PRAKTIČNI PROJEKTI ZA SEMINARSKA ALI
DIPLOMSKA DELA

VZAJEMNOST

Pridobili boste izkušnje z različnih stopenj
zahtevnosti in delovnih procesov:

RAZVOJ

teoretična znanja obogatena s praktičnimi primeri
in novostmi iz sodobnega tehnološkega okolja,
strojne obdelave in novosti – razrez, stružene,
rezkanje, pehanje, vrtanje, izvlačenje, brušenje,
merjenje in kontrola, nove merilne metode,
merilni stroji,
načrtovanje in programiranje,
servis, montaža delov za različne pogonske sisteme,
avtomatizacija procesov,
zelene tehnologije.

ŠTIPENDIJA ZA DIJAKE smeri:
strojni tehnik,
tehnik mehatronike,
strojni tehnik PTI,
oblikovalec kovin,
mehatronik operater,
pomočnik v tehnoloških procesih.

USPEŠNA IN RAZVOJNO
NARAVNANA KARIERA
PR(A)VA ZAPOSLITEV

ŠTIPENDIJA ZA ŠTUDENTE
višješolskih in univerzitetnih
programov:

Nudimo:
prilagojeno delovno okolje in zadolžitve glede na
doseženo stopnjo izobraževanja, osebnostne karakteristike in ambicije,
strokovno vodenje in mentorstvo,
izzivov polno delovno okolje in razvijanje sposobnosti,
nadgrajevanje znanj,
izobraževanja,
redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo, z
možnostjo dodatnih nagrad za proaktivnost,
konkretne vsebine in primere za
raziskovalno, šolsko ali študijsko delo,
odlično ekipo in lokalno podporo,
delo v družinskem, perspektivnem in razvojno
naravnanem podjetju.

strojništvo,
mehatronika,
gospodarsko inženirstvo,
proizvodno inženirstvo.

DELOVNA
PRAKSA

PRVA
ZAPOSLITEV

SODELOVANJE

PRAKTIČNO
USPOSABLJANJE

PRIDRUŽITE SE NAM!
Skupaj rastemo in se razvijamo!
Podjetje so naši zaposleni, ki vsak dan
sooblikujejo našo zgodbo.

ZNANJE

Gradimo in širimo ekipo na vrednotah družinskega podjetništva.
Iščemo posameznike, ki želijo nadgrajevati svoje strokovno znanje skozi
uvajanje v nove tehnološke procese in vsakodnevne izzive. Naše delo
temelji na dobrih medsebojnih odnosih, na ekipnem duhu, podpori
in spodbujanju ter razvoju vsakega posameznika in podjetja kot celote.

Oblikovalec kovin

Strugar

Orodjar

Strojni tehnik

Skladiščnik

Kontrolor

Inženir strojništva

CNC operater

Mehatronik

Preverite možnosti štipendiranja ali dodatnega zaslužka v prihajajočem šolskem ali študijskem letu. Želite
teoretično znanje povezati s prakso? Se želite ﬁnančno osamosvojiti? Pošljite kratko osebno predstavitev,
smer izobraževanja in kontaktne podatke na info@bastl.pro.

S SVOJO PONUDBO ŽELIMO OSTATI MED
NAJBOLJŠIMI IN POSTATI ŠE BOLJŠI.
ŽE OD LETA 1966!

Bastl d.o.o.
Ločiška cesta 98 A
3313 Polzela, Slovenija

www.bastl.pro
info@bastl.pro
03 700 15 78

Pošljite nam sporočilo ali nas pokličite ter se nam predstavite. Mi pa se bomo predstavili vam!

