" Mogoče bodo jutri hišna opravila
postala igra."
Christina
Supply Chain Quali cation

Tomorrow is our home.
Pričnite z delom in hitro napredujte v podjetju BSH Hišni aparati. Kot vodilni proizvajalec hišnih aparatov in rešitev, hitro
uresničujemo ideje in izboljšujemo kvaliteto življenja naših uporabnikov. Z našimi globalnimi znamkami kot so Bosch,
Siemens, Gaggenau in Neff in z našimi lokalnimi znamkami, ponujamo širok spekter priložnosti, ki jih lahko odkrivate.
Zaposlene spodbujamo k razvoju njihovega potenciala in nenehnemu učenju. Verjamemo, da je dobro delo rezultat strasti
in sreče zaposlenih na delovnem mestu. Pridružite se nam in poiščite dom svoji karieri.

Pripravništvo v obliki kroženja v poslovni administraciji FCPN
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje | Polni delovni čas | PRIPRAVNIŠTVO NA PODROČJU POSLOVNE ADMINISTRACIJE FCPN
Nazarje

Vaše odgovornosti

Pričakujemo

Si želiš dragocenih izkušenj na različnih področjih poslovne
administracije v Nazarjah? Si ambiciozna in samoiniciativna
oseba, ki ji delo na različnih področjih predstavlja izziv? Te
zanima možnost odličnega kariernega izziva ter urejeno delovno
okolje v uspešnem mednarodnem podjetju?

/

predhodne študentske delovne izkušnje so zaželene (niso pa
pogoj)

/

zaključena 1. oz. 2. bolonjska stopnja izobrazbe (smer:
ekonomija, gospodarsko inženirstvo, IT...)

/

tekoče znanje angleškega jezika (znanje nemškega jezika je
prednost)

/

odprtost za izzive, eksibilnost, visoka motivacija za nadaljnji
karierni razvoj

/

timska naravnanost ter odlične komunikacijske sposobnosti.

/

Rotiral/a boš po 6 oddelkih (HR, nabava, IT, kontroling, nance in
računovodstvo ter org. in procesi)

/

in si pridobil/a številna dragocena znanja.

Nudimo

/

možnost strokovnega in osebnega razvoja

/

pridobitev kompetenc in široka znanja s številnih področij

/

razgibano delo v uspešnem mednarodnem podjetju

/

delo s strokovno usposobljenimi mentorji

/

priložnost zaposlitve za nedoločen čas po uspešno opravljenem
pripravništvu.

Hišni aparati priznanih znamk:

Kontaktni podatki
Vabimo vas, da obiščete našo spletno stran
bsh-group.com/si/kariera in se pridružite naši ekipi!
Poiščite nov dom za vaše ambicije:

ODDAJ PRIJAVO



