
DRUŽBA GVO d.o.o.
za študijsko leto 2022/2023
RAZPISUJE

16 KADROVSKIH 
ŠTIPENDIJ ZA 
PODROČJA  
DELA:

ELEKTRIKAR - 4 štipendije
ELEKTROTEHNIK - 7 štipendij
TEHNIK ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ - 2 štipendiji 
INŽENIR TELEKOMUNIKACIJ – 1 štipendija
TEHNIK RAČUNALNIŠVA – 1 štipendija
INŽENIR GRADBENIŠTVA – 1 štipendija

Ker ti omogočimo strokovni 
razvoj in pridobivanje novih 
znanj (študentsko delo)

Ker te po 
zaključenem šolanju 
zaposlimo 

Ker smo odlični 
mentorji pri praktičnem 
usposabljanju (praksa)

Naše kadrovske štipendije so namenjene dijakom 2. in 3. letnikov naslednjih šol:

• Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Ljubljana
• Elektrotehniška-računalniška strokovna šola in gimnazija VEGOVA, Ljubljana
• Srednja šola tehniških strok Šiška, Ljubljana
• SERŠ, Srednja elektro-računalniška šola Maribor
• Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
• GEPŠ Piran, Elektro enota Portorož
• Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
• Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

študentom 1. in 2. letnikov višje strokovne šole:

• Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, Višja strokovna šola, Ljubljana 

ter študentom 2. in 3. letnikov visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. bolonjske stopnje gradbeništva 
naslednjih fakultet:

• Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
• Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor

Prijave z dokazili zbiramo na elektronskem naslovu: zaposlitev@gvo.si 
- za dijake do 10. avgusta 2022    - za študente do 10. oktobra 2022

Prijavi priloži: 

• Življenjepis, da te spoznamo kdo si. Napiši kaj te pri študiju najbolj navdušuje in kaj bi v prihodnosti rad počel.
• Zadnje spričevalo oz. potrdilo o opravljenih izpitih.
 
Kandidate, ki nas boste s svojo predstavitvijo najbolj prepričali, bomo povabili na razgovor, kjer se boste lahko še osebno predstavili.

Poslanstvo naše družbe je zagotavljanje celovitih in do okolja prijaznih rešitev s področij projektiranja, geodezije, gradnje, 
upravljanja in vzdrževanja telekomunikacijskih in elektroenergetskih omrežij. Več informacij: www.gvo.si 

IZKORISTI PRILOŽNOST IN POSTANI NAŠ ŠTIPENDIST/ŠTIPENDISTKA!

Zakaj biti naš štipendist?


