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Zadeva:  Ponudba za delo 

Pozdravljeni,  

na vas se obračamo z vabilom k prijavi na prosto delovno mesto v proizvodnji podjetja Lek d.d. 

Preko agencije Manpower d.o.o. podjetjem ponujamo različne možnosti sodelovanja, najpogostejši obliki pa sta 

najem in posredovanje delovne sile. Podjetje Lek d.d. se je odločilo za poslovno sodelovanje z nami na področju 

iskanja raznolike delovne sile, od delavcev v proizvodnji, do mehatronikov, vzdrževalcev, laborantov ipd. V tem 

trenutku se odpira večje število prostih delovnih mest za kandidate z zaključeno izobrazbo kemijski tehnik, 

farmacevtski tehnik, zdravstveni tehnik, živilski tehnik, veterinarski tehnik, tehnik računalništva, strojni 

tehnik, elektrotehnik, tehnik mehatronike ali mehatronik, ki so pripravljeni z delom pričeti takoj. Da bi 

informacija o priložnosti za delo prišla do čim večjega števila ustreznih kandidatov, smo se povezali s srednjimi 

šolami, ki izobražujejo tovrstne kadre. Med drugimi nam tudi šola, ki ste jo uspešno zaključi vi, prijazno pomaga 

pri iskanju primernih kandidatov.  

Iščemo začetnike na trgu dela, kandidate s končano V. stopnjo izobrazbe ene izmed zgoraj naštetih smeri, ki so 

pripravljeni čim prej pričeti z delom v proizvodnji podjetja Lek d.d. (delodajalec za kandidate bi bilo podjetje 

Manpower d.o.o., na delo pa bi bili napoteni v podjetje Lek d.d.). Poleg končane izobrazbe je pogoj osnovno 

računalniško znanje ter sposobnost razumevanja in upoštevanja navodil. Kandidati ne potrebujejo imeti 

delovnih izkušenj, saj so delovna mesta primerna tudi za popolne začetnike. Prav tako ni pomemben kraj 

bivanja, če so se kandidati pripravljeni voziti na delo v obrat podjetja Lek d.d. 

V kolikor vas delo v podjetju Lek d.d. zanima oz. želite priti do dodatnih informacij, vas vabimo k prijavi, kar 

lahko storite preko sledečih kontaktov:  

Asta Otavnik 

Strokovna sodelavka za kadre 
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V upanju na morebitno sodelovanje vas lepo pozdravljam,  

Asta Otavnik 


