
V Gorenjski gradbeni družbi d.d. nudimo KADROVSKE ŠTIPENDIJE

za dijake in dijakinje ter študente in študentke, ki se šolajo za poklic:

  GRADBENI TEHNIK                                                        INŽINIR GRADBENIŠTVA

  TESAR                                                                             INŽINIR GEODEZIJE

  ZIDAR

  GEODETSKI TEHNIK

  UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE

  AVTOSERVISER

  OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR

  STROJNI MEHANIK

  STROJNI TEHNIK

  AVTOSERVISNI TEHNIK

Za študente, ki se izobražujete za te poklice nudimo:

- stalni mesečni prihodek tekom celotnega obdobja izobraževanja,

- štipendijo usklajeno z vašim učnim uspehom,

- pridobivanje delovnih izkušenj, spoznavanje delovnega okolja in poklica

 že v času izobraževanja,

- opravljanje prakse v našem podjetju,

- takojšnja zaposlitev po končanem šolanju v našem podjetju.

Zainteresirani dijaki in študenti pošljite svojo kratko predstavitev po elektronski

pošti:  ali priporočeno na naslov: info@ggd.si

Gorenjska gradbena družba d.d.,Jezerska cesta 20, 4000 Kranj skupaj z:

- osebnimi podatki (ime, priimek, datum rojstva),

- kontaktni podatki (naslov stalnega prebivališča, kontaktna telefonska številka),

- potrdilo v vpisu,

- obvestilo o šolskem uspehu, če ste v višjih letnikih.

Z izbranimi dijaki in študenti bomo sklenili pogodbo o štipendiranju.

V Gorenjski gradbeni družbi d.d. nudimo KADROVSKE ŠTIPENDIJE za 

dijake in dijakinje ter študente in študentke, ki se šolajo za poklic:  

- GRADBENI TEHNIK    - INŽENIR GRADBENIŠTVA 

- TESAR     - INŽENIR GEODEZIJE 

- ZIDAR      

- GEODETSKI TEHNIK 

- UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE 

- AVTOSERVISER 

- OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR 

- STROJNI MEHANIK 

- STROJNI TEHNIK 

- AVTOSERVISNI TEHNIK 

Za študente, ki se izobražujete za te poklice nudimo: 

– stalni meseèni prihodek tekom celotnega obdobja izobraževanja, 

– štipendijo usklajeno z vašim uènim uspehom, 

– pridobivanje delovnih izkušenj, spoznavanje delovnega okolja in poklica že v 

èasu izobraževanja, 

– opravljanje prakse v našem podjetju, 

– takojšnja zaposlitev po konèanem šolanju v našem podjetju. 

Zainteresirani dijaki in študenti pošljite svojo kratko predstavitev  po 

elektronski pošti: suzana.cotelj-uranic@ggd.si ali priporoèeno na 

naslov: Gorenjska gradbena družba, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj  skupaj 

z: 

– osebnimi podatki (ime, priimek, datum rojstva), 

– kontaktnimi podatki (naslov stalnega prebivališèa, kontaktna telefonska 

številka), 

– potrdilo o vpisu, 

– obvestilo o šolskem uspehu, èe ste v višjih letnikih, 

Z izbranimi dijaki in študenti bomo sklenili pogodbo o štipendiranju. 
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