
Pridruži se nam

www.kolektor.com



POSTANI NAŠ 
ŠTIPENDIST!

Smo med 
največjimi in 

najintenzivnejšimi 
štipenditorji

Trenutno
imamo

več kot 100 
aktivnih 

štipendistov

Iščemo
najboljše dijake 

in študente v 
Sloveniji!

Razpisujemo kadrovske štipendije 
za dijake in študente vseh letnikov! 
Morda iščemo prav tebe?

Aktualna področja
Strojništvo, elektrotehnika, mehatronika, 
informatika, gospodarski inženiring, inženirstvo 
materialov, kemije in gradbeništva
Smo med največjimi in najintenzivnejšimi 
štipenditorji

Kako se nam pridružiš?

Konec šolskega leta bodi pozoren na objavo naših razpisov za štipendije!
Spremljaj povezavo www.kolektor.com/stipendiranje 
in tako ne zamudi priložnosti za prijavo na:
• Razpis za štipendijo
• Opravljanje strokovne ali počitniške prakse
Na navedeni povezavi so objavljena tudi aktualna prosta delovna mesta

Odgovorni smo do svojih zaposlenih
Prizadevamo si ustvarjati delovno okolje, v katerem delovne zahteve in rezultate 
združujemo z zadovoljstvom, motiviranostjo, pripadnostjo in dobrimi medsebojnimi odnosi.

Nudimo:
• Mentorstvo tekom študija 
• Strokovni in osebni razvoj v času praktičnega usposabljanja 
• Izdelavo psihološkega profila 
• Udeležbo na Assesment centrih 
• Dan znanja in mreženje z zaposlenimi • Dodatno izobraževanje v času študija • Strokovne ekskurzije in prakso v tujini • Delo na projektih 
• Uporabo sodobne tehnične opreme 
• Zaposlitev



polni  cert if ikat

Naše delovno okolje 
omogoča osebni in 
karierni razvoj

• Zagotavljamo pridobivanje 
vedno svežih znanj in veščin

• Z našo pomočjo zaposleni 
razvijajo lastne potenciale

Promoviramo zdrav 
način življenja

• Skrbimo za ergonomijo 
delovnih mest

• Organiziramo redne športne 
vadbe in tečaje

• Spodbujamo sodelovanje na 
športnih prireditvah

• Skrbimo za preventivo pred 
viroznimi obolenji

Z nami je usklajevanje 
poklicnega in 
družinskega
življenja lažje

Zaposleni lahko sodelujejo 
pri izvajanju ukrepov Družini 
prijazno podjetje in svoje 
predloge prijavljajo prek 
internega portala



Odgovornost Vztrajnost in borbenost Usmerjenost h kupcu InovativnostPoštenost Timski duh

Kolektor Group d.o.o.
Vojkova ulica 10 • SI-5280 Idrija • Slovenija
T: +386 5 3750 100 • F: +386 5 3750 150
kadri@kolektor.com • www.kolektor.com

www.kolektor.com/stipendiranje

V Kolektorju vrednote živimo in skozi delo širimo.

Vaše ideje 
povezujemo z 
našo tehnologijo!
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