
 
 

Izdelujemo inovativne, visoko kakovostne proizvode, katerih 

kupci so mednarodna podjetja avtomobilske industrije. Odlikuje 

nas 75-letna tradicija na področju razvoja, litja, obdelave in 

sestavljanja visoko kompleksnih komponent iz aluminija ter v 

izdelavi orodij za njihovo proizvodnjo. Pri svojem poslovanju 

stremimo k poslovni odličnosti v svoji dejavnosti s celovitim 

servisiranjem kupcev, vlaganjem v znanje, inovativnim razvojem 

proizvodov in procesov ter nenehnim povečevanjem 

produktivnosti in kakovosti. 

Razpisujemo:  

47 KADROVSKIH ŠTIPENDIJ ZA 

ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupina LTH Castings s sedežem v Škofji Loki je ena največjih evropskih visokotehnoloških livarn aluminija z lastnim 
razvojem in orodjarno. Delujemo na šestih lokacijah v regiji in zaposlujemo preko 3.300 ljudi. Izdelujemo 
avtomobilske komponente iz lahkih aluminijevih zlitin za elektrificirane pogonske sklope, motorne dele, dele 
krmiljenja, zavorne sisteme idr. Smo zanesljiv razvojni partner najuglednejšim svetovnim avtomobilskim 
proizvajalcem v procesu preoblikovanja v e-mobilnost, saj svoj razvoj usmerjamo v rešitve, ki bodo podpirale 
avtomobilsko industrijo pri prehodu v družbo brez ogljika 
 
 
K prijavi so povabljeni dijaki in študenti, ki bi skupaj z nami želeli soustvarjati prihodnost svetovne (avto)mobilnosti 
in se izobražujejo za naslednje poklice s področja strojništva, mehatronike, elektrotehnike, informatike, metalurgije 
in družbenih ved: 

 oblikovalec kovin – orodjar (tudi za vajeniški učni program) 

 strojni tehnik                           
 tehnik mehatronike    
 elektrotehnik 
 inž. strojništva 
 inž. mehatronike 
 dipl. psiholog ali sociolog (kadrovske smeri, VS ali UN) 
 dipl. inž. računalništva (1. ali 2. bolonjska stopnja) 
 dipl. inž. mehatronike (VS) 
 dipl. inž. metalurgije (1. ali 2. bolonjska stopnja) 
 dipl. inž. strojništva (1. ali 2. bolonjska stopnja) 

 
ŠTIPENDISTOM NUDIMO: 

 spoznavanje podjetja in pridobivanje širokega spektra praktičnih znanj z različnih področjih, 
 delo v visoko-tehnološko opremljeni proizvodnji, 
 uvajanje v delovno okolje z izdelanim sistemom mentorstva, 
 mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih, diplomskih in magistrskih nalog,  
 odlične možnosti osebnega in strokovnega razvoja ter gradnje nadaljnje kariere, 
 financiranje dodatnih izobraževanj, 
 udeležbo na različnih srečanjih, 
 stabilno zaposlitev po končanem šolanju. 

 
PRIJAVA NAJ VSEBUJE: 

 življenjepis ali CV, 
 kopijo zaključnega spričevala osnovne ali srednje šole oziroma kopijo diplome, 
 kopijo zaključnega spričevala preteklega letnika ali potrdilo o opravljenih izpitih, 
 potrdilo o vpisu za šolsko/študijsko leto 2023/2024, 
 kopijo priznanj in pohval za dosežke med dosedanjim šolanjem.  



 
ZBIRANJE PRIJAV: 

 
Prijave z ustreznimi dokazili naj kandidati oddajo na naši spletni strani https://www.lthcastings.com/priloznosti. Za več 
informacij smo na voljo na telefonski številki 04/51 12 552 ali elektronskem naslovu sabina.mohoric@lthcastings.com. Prijave  
zbiramo do vključno 15.08.2023, kandidati pa bodo o rezultatih izbora obveščeni do 30.09.2023. 

 
 

                                  https://www.youtube.com/watch?v=b0Kbsp9M1x4 . 
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