TEHNOLOGIJA POVEZUJE LJUDI

Sumida je del mednarodne avtomobilske korporacije, ki zaposluje več kot
20.000 ljudi po svetu. Razvijamo in proizvajamo izdelke za
hibridna/električna vozila za pomembnejše proizvajalce avtomobilov s
celega sveta. Naša proizvodnja temelji na najsodobnejši tehnologiji in
strokovnjakih. Z novimi investicijami širimo tudi proizvodne linije in nova
delovna mesta. Tudi v prihodnje bomo investirali v nove stroje, produkte,
posodobitev procesov in razvoj zaposlenih, ki so ključ naše strategije.
Vodilo našega podjetja so Zaupanje, Prilagodljivost, Zavzetost in
Zanesljivost

ZAPOSLUJEMO
NASLEDNJE POKLICE:
SREDNJEŠOLSKE POKLICNE IN
STROKOVNE SMERI:
Mehatronik operater
Strojni tehnik
Elektrotehnik / elektronik
Tehnik mehatronike

VISOKOŠOLSKE, UNIVERZITETNE
IN MAGISTRSKE TEHNIČNE SMERI:
Strojništvo
Elektrotehnika - elektronika
Mehatronika
Avtomatika, robotika
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Od kandidatov pričakujemo zanimanje za novo znanje in delovanje v skladu s
Sumidinimi vrednotami.
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SUMIDINE VREDNOTE
ZAUPANJE
Zaupanje med zaposlenimi v Sumida Slovenija je glavna vez učinkovitega vodenja in uspešnega
sodelovanja. Z medsebojnim spoštovanjem in z zadovoljstvom pri doseganju rezultatov
našega dela in z optimistično naravnanostjo, gradimo prijazno prihodnost.
PRILAGODLJIVOST
Zaposleni v podjetju Sumida smo visoko razvili sposobnost prilagajanja spremembam. Smo
odprti za novosti in inovativni. Samokritičnost nas spodbuja k samostojnemu uspešnemu
delovanju in timskemu sodelovanju.
ZAVZETOST
Zaposleni v Sumida Slovenija smo lojalni sodelavci. Zavzeto se lotevamo reševanja izzivov.
Prizadevamo si za uspešno reševanje lastnih in skupnih ciljev.
ZANESLJIVOST
Zaposleni v Sumida Slovenija smo zanesljivi pri doseganju rezultatov. Delo izvajamo
odgovorno, pošteno in strokovno.
SUMIDINO POSLANSTVO
V Sumidi Slovenija nudimo zahtevne visokotehnološke izdelke, ki dosegajo in presegajo
kupčeva pričakovanja v avtomobilski industriji. Našim uporabnikom zagotavljamo kakovostno,
zanesljivo in pravočasno dobavo. Naš namen je zadovoljiti in preseči pričakovanja kupcev,
lastnikov, zaposlenih, dobaviteljev ter lokalne in širše skupnosti. Za zadovoljitev pričakovanj
vseh deležnikov poskrbimo bolje kot drugi.
Sumida Slovenija smo skupina ljudi, skupnost sodelavk in sodelavcev, ki nas združuje znanje,
odzivnost in prilagodljivost pri doseganju naših skupnih ciljev. Z zavzetostjo in
samoiniciativnostjo, s proaktivnostjo in inovativnostjo krepimo kolektivno zavest za boljšo
prihodnost posameznika, podjetja Sumide in družbe kot celote. Zaposleni v Sumida Slovenija
smo kot športni tim, ki si želi nastopa na olimpijskih igrah.
Našim sodelavcem nudimo zanesljivo zaposlitev in stabilnost, dobre delovne pogoje
in primerno plačilo, podporo in pomoč pri delu, možnost osebne in poklicne rasti.
Zagotavljamo socialno in varno okolje. Dajemo možnost ob službenih dejavnosti.
Nudimo socialno pomoč. Upoštevamo zdravstvene omejitve. Otrokom zaposlenih
ponudimo obvezno prakso ...
V Sumida Slovenija zagotavljamo varnost in obstoj podjetja za vse nas.
Skrbimo za dobre odnose med nami zaposlenimi in vsemi deležniki
podjetja, kar je osnova za naš nadaljnji uspeh. Smo kot drevo, ki
vztrajno raste, se širi in kljubuje problemom. S širjenjem korenin, ki
predstavljajo našo tradicijo, zagotavljamo stabilnost nadaljnjega
razvoja in rasti vseh nas.
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Če ste se prepoznali v opisu podjetja, potem imamo za vas odlično karierno
priložnost v podjetju s 30 letno tradicijo. Pošljite nam vašo vlogo na:

KONTAKT
Sumida Slovenija, d.o.o.
Blejska Dobrava 124
4273 Blejska Dobrava
Tel. št.: +386 4 620 92 11
E-mail: info@sumida.si
www.sumida.com

