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K sodelovanju v našo ekipo vabimo dinamične, 
zanesljive in ambiciozne sodelavce/ sodelavke za 
študentsko delo, študijsko prakso ali redno zaposlitev na 
področju:

1. VODJA PROJEKTOV (m/ž)
in 

2.KALKULANT / POPISOVALEC (m/ž)

Delo se opravlja v prostorih podjetja ali na terenu. 
Odprti smo za sodelovanje s sposobnimi in delovnimi 
sodelavci, ki si želijo novih izzivov in izkušenj. Od 
kandidata pričakujemo veselje do dela in željo po 
napredovanju. 

PRIČAKUJEMO:
- izobrazba iz gradbene smeri
- izpit B-kategorije
- znanje tujega jezika (angleščina/ nemščina)
- znanje računalniških programov (WORD, EXCEL, 
AUTOCAD)

NUDIMO:
- stimulativno okolje
- dinamično delo v kolegialnem timu
- možnost redne zaposlitve po preizkusni dobi ali 
študentskem delu
- skrbimo za dobro počutje, motiviranost in 
zadovoljstvo zaposlenih

Prijave z dosedanjimi delovnimi izkušnjami in kratkim 
življenjepisom pošljite  na mail: 

info@alfa-m.net
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Smo podjetje, ki se ukvarja s suhomontažnimi 
sistemi, gradbenim inženiringom, gradnjo z 
lesom in interierjem. V želji po nudenju celovite 
storitve naše podjetje zaposluje arhitekte, vodje 
projektov in kvalificirane ter usposobljene 
monterje. 

Poslujemo tudi s poslovnimi partnerji v Avstriji, 
Nemčiji ter na Hrvaškem. Iz leta v leto pa 
prevzemamo tudi vedno večje objekte in izzive.

K sodelovanju v našo ekipo vabimo 
dinamične, zanesljive in ambiciozne 
sodelavce/ sodelavke za študentsko delo, 
študijsko prakso ali redno zaposlitev na 
področju:

1. VODJA PROJEKTOV (m/ž)
in 

2.KALKULANT / POPISOVALEC (m/ž)

Delo se opravlja v prostorih podjetja ali na 
terenu. Odprti smo za sodelovanje s sposobnimi 
in delovnimi sodelavci, ki si želijo novih izzivov 
in izkušenj. 
 

PRIČAKUJEMO:
- veselje do dela in željo po napredovanju
- izobrazba iz gradbene smeri
- izpit B-kategorije
- znanje tujega jezika (angleščina/ nemščina)
- znanje računalniških programov 

(WORD, EXCEL, AUTOCAD, …)

NUDIMO:
- stimulativno okolje
- dinamično delo v kolegialnem timu
- možnost redne zaposlitve po preizkusni      

dobi ali  študentskem delu
- skrbimo za dobro počutje, motiviranost in 

zadovoljstvo zaposlenih
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