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POCLAIN HYDRAULICS
Skupina Poclain Hydraulics je ena vodilnih svetovnih skupin za razvoj in proizvodnjo hidrostatičnih sistemov prenosa moči, ki obsega

razvoj in proizvodnjo hidravličnih motorjev z visokim navorom, hidravlične črpalke, hidravlične ventile in elektronske krmilne

komponente.
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POCLAIN HYDRAULICS ŽIRI

Družba POCLAIN HYDRAULICS d.o.o. Žiri je del francoske 

skupine POCLAIN HYDRAULICS GROUP. Naši visoko 

usposobljeni strokovnjaki razvijajo in tržijo tehnološko 

najnaprednejše sisteme hidravličnega prenosa moči na 

globalnem trgu. Proizvajamo hidravlične komponente in 

sisteme za najzahtevnejše kupce.

V skupini Poclain Hydraulics živimo kulturo 

inovativnosti. Smo dinamični, prilagodljivi in 

iznajdljivi, upamo si tvegati in smo usmerjeni k 

sodelovanju ter ustvarjanju zadovoljstva
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STANDARDI KAKOVOSTI - ISO

Kakovost je gonilna sila uspešnega podjetja. Standardi tudi pomenijo konstantno skrb za izpolnjevanje zahtev kupcev, varovanje

zdravja in varnosti pri delu ter ravnanja z okoljem. Slednje vodi k zadovoljstvu kupcev, zaposlenih, lastnikov ter preostalih deležnikov. 

ISO 9001

ISO 

14001

ISO 

50001

OHSAS 

18001

ISO TS 

16948

ISO 

50001
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POKLICI IN DELOVNA MESTA V PH

• Strojni tehnik

• Oblikovalec kovin

• Mehatronik

• Diplomirani inženir strojništva

• Ekonomist

• Logist

• Kemik, kemijski tehnolog

• Upravljalec obdelovalnih strojev

• Ličar, serviser, orodjar

• Konstruktor, projektant, nabavnik

• Razvojni tehnolog

• Nabavnik, planer, organizator, prodajni inženir 

• Samostojni prodajni logist, vodja odpreme
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VAJENIŠTVO V PRAKSI

V Poclain Hydraulics sem opravljal praktični del

vajeniške oblike izobraževanja, to pomeni, da sem

imel prakso vsa tri leta po pol leta. Tako sem v

podjetju lahko videl vse oddelke, kjer izdelujejo

sestavne dele za hidravlične ventile ali hidro motorje.

Delal sem tudi 1 mesec v montaži, kjer sem videl tudi

kako se sestavlja hidravlične komponente (hidravlične

ventile, hidro motorje,…). Najbolj zanimivo pa se mi je

zdelo delo na vzdrževanju, saj delaš skoraj vsak dan

nekaj drugega, na strojih pa se mi zdi delo malo

preveč monotono. Mislim pa da sem dobro sodeloval

z vsemi vodji, delavci in mentorjem. Skratka mislim,

da sem preživel kar lepo leto in pol v podjetju.

Jan Krvina

Pri praktične delu v podjetju sem se naučil veliko novega,

se soočil z mnogimi izzivi in v treh letih spoznal izvrsten

kolektiv delavcev. Tako sem se z dobrim vzdušjem počutil

kot doma in tudi sam postal del kolektiva.

Alen Peternelj

Ko smo začeli s prakso so nas vajence lepo sprejeli in

to pozitivno vzdušje smo ohranili vsa tri leta

sodelovanja zato se zahvaljujemo vsem nadrejenim

saj imamo izvrsten kolektiv ter delovno okolje. Tako

se delo zdi veliko lažje, na šolo pa smo skoraj pozabili.

Lipe Lahajnar
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OBLIKE SODELOVANJA 

05/02/2021

Si želite novih znanj in izkušenj? Pridružite se nam!

VAJENIŠTVO

OBVEZNA PRAKSA

ŠTUDENTSKO – POČITNIŠKO DELO

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
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POCLAIN VIZITKA- KONTAKT

POCLAIN HYDRAULICS d.o.o.

Matična številka: 5041678000

Davčna številka: 19330316

Indrustrijska ulica 2

4226 Žiri

spela.persl-mlakar@poclain.com

(04) 51 59 203

mailto:spela.persl-mlakar@poclain.com

