
 

 
 

 
 
Goodyear Slovenija d. o. o. je eden vodilnih proizvajalcev pnevmatik v jugovzhodni Evropi in 
je že od leta 1998 del mednarodne korporacije Goodyear. V družbi Goodyear Slovenija je 
zaposlenih okoli 1.600 sodelavcev, po svetu pa 64.000. Družba se redno uvršča na 
sezname največjih, najbolj uspešnih in najuglednejših slovenskih podjetij. 
   
Goodyear Slovenija proizvaja in trži pnevmatike za osebna, poltovorna in tovorna vozila, 
pnevmatike za industrijske in gradbene stroje ter moto pnevmatike. Prodajni splet 
sestavljajo pnevmatike petih blagovnih znamk: Goodyear, Dunlop, Sava, Fulda in Debica. 
Naše pnevmatike prinašajo varnost in udobje voznikom na cestah po vsem svetu, saj približno 
80 odstotkov pnevmatik prodamo v evropske in druge države prek prodajne mreže koncerna 
Goodyear. 
  
TRENUTNO ODPRTA DELOVNA MESTA ZA REDNO ZAPOSLITEV: 

• Operater v proizvodnji 

• Tehnik strojnega in elektro vzdrževanja 

• Inženir vzdrževanja 

• Inženir za kakovost in tehnologijo – QTECH inženir 

• Operater strojne obdelave 

 
Kadrovske štipendije za dijake smeri: 

• Strojni tehnik 

• Elektrikar in elektrotehnik 

• Tehnik mehatronike 

Vajeništvo s štipendijo za dijake smeri: 

• Orodjar 

• Strojni mehanik 

• Elektrikar 

• Mehatronik operater 
 
Poleg mesečne štipendije vam bomo že med šolanjem omogočili praktično delo z odličnim 
mentorji in spoznavanje bodočih sodelavcev. V času šolskih počitnic vam nudimo tudi  
počitniško delo, po zaključku šolanju pa vas čakajo strokovno primerno delovno mesto in 
redna zaposlitev ter možnosti dodatnega strokovnega izobraževanja ob delu. 



 

 

Več informacij za študente in dijake je dostopnih tudi na: Štipendiranje in vajeništvo | 

Goodyear Slovenija (goodyear-slovenija.si) 

 

Prijave na razpis Kadrovske štipendije in vajeništvo: 

 

1. rok: od 17. 5. 2021 do 30. 6. 2021 

2. rok: od 2. 8. 2021 do 10. 9. 2021 

 

Drugi rok bomo razpisali v primeru neporazdeljenih mest v prvem krogu ali dodatno razpisanih 

mest.  

 

Prijava naj vsebuje: 

• Kratek življenjepis 

• Dokazilo o vpisu v tekoči letnik 

• Dokazilo o uspehu v preteklih letih (v kolikor se vpisujete v 1. letnik dokazilo o uspehu 

v osnovni šoli) 

• Morebitna priporočila 

 

Prijavo nam lahko pošljete: 

• po elektronski pošti na naslov: kariera_mfg@goodyear.com ali  

• po navadni pošti ali osebno na naslov: 

Goodyear Slovenija d.o.o., Kadrovska služba za tovarno, 

Škofjeloška c. 6, 4000 Kranj, s pripisom Štipendiranje 
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