
 

 

PRAKSA pri GoOpti – oddelek za logistiko 
 
Razpis je primarno namenjen študentom visokošolskega strokovnega študijskega programa, ki morajo 
v 3. letniku opraviti obvezno prakso, k prijavi pa vabimo tudi študente drugih programov, zainteresirane 
za spoznavanje dela v našem podjetju in pridobivanje praktičnih znanj s področja logistike. Praksa se 
opravlja v prostorih GoOpti Inteligentne transportne rešitve d.o.o., Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana. 
 
Študent se na prakso prijavi z življenjepisom ter kratkim motivacijskim pismom. Zaželeno je tudi 
priporočilo profesorja. 
 
V primeru prijave več študentov bomo k sodelovanju povabili tri kandidate, ki bodo opravili začetno 
uvajanje, na koncu katerega bo izbran en kandidat za nadaljnje samostojno delo pod mentorstvom.  
 
Izbrani kandidati bodo podpisali dogovor o ne razkrivanju informacij (NDA) in se udeležili e-
izobraževanja (Varnost, Vozilo, Voznik), prek katerega bodo spoznali GoOpti standarde in načela. 
Kandidati morajo uspešno opraviti e-izobraževanje pred nastopom prvega delovnega dne. 
 
Izbrani kandidati prav tako prejmejo potrebno interno gradivo, GoOpti promocijski material in GoOpti 
vrednosti bon.  
 
Obvezna praksa po VŠ programu: 457 ur 
Delo v podjetju: 350 ur 
Od tega uvajanje: 50 ur 
Samostojno delo v podjetju: 10 tednov, 4-urni delavnik (17:00–21:00) 
 
 
 

Plan dela v podjetju 

1. Zaključek oddaje prijav (6.7.2016) 
2. Skype intervju z izbranimi kandidati (7.-8.7. 2016) in obvestilo o izboru 
3. Uvajane v INFO centru (11.–13. 7. 2016) (20 ur) 
4. Uvajanje v operativi (14.–15. 7. 2016) (10 ur)  
5. Uvajalna vožnja po želji (16.–17. 7. 2016) 
6. Teden uvajanja v planiranje (18.–20. 7. 2016) (20 ur) 
7. Samostojno delo v ekipi planerjev pod mentorstvom (10 tednov, 4-urni delavnik) 

 pregled časovnic znotraj mest 

 pregled časovnic pri prevzemnih prevozih 

 preverjanje prometnih konic 

 preverjanje vremenskih in prometnih razmer 

 preverjanje letov in zaprtja letališč 

 obveščanje planerjev 

 kontaktiranje potnikov 

 pregled časovnic 

 pregled počitkov 

 povečevanje zadovoljstva potnikov (zmanjševanje odklona poti in čakanja) 

 
 
 



 

 

Kandidatom želimo ponuditi kakovostno praktično usposabljanje v mladem in inovativnem podjetju, 
ki je vodilno v svoji panogi in se uspešno širi na tuje trge. Od kandidata pričakujemo , da bo 
pripomogel k izboljšanju naših storitev, pri čemer mu bosta v veliko pomoč natančnost in 
samoiniciativnost, hkrati pa si bo pri delu pridobil uporabne izkušnje, ki so za nadaljnjo zaposlitev na 
trgu logistike zelo koristne.  
 
Lepo vabljeni, da se nam pridružite. 
 
Prijave sprejemamo do 6. 7. 2016 na naslov andraz.vrabic@goopti.com (zadeva: Praksa GoOpti – 
Oddelek Logistike). 
 
 
 
 

 

 


