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Univerza na Primorskem v sodelovanju

Primorske organizira v okviru projekta 

delovna okolja, in sicer v Area Science Park

Dolini pri Trstu.  

 

Obisk študentov in diplomantov v delovna okolja je zasnovan tako, da se udeleženci podrobneje 

spoznajo z delovnimi procesi in načinom poslovanja podjetja. Na dogodku je zagotovljena 

predstavitev delodajalca in spoznavanje ključnih delovnih procesov, dodatno 

vprašanja predstavnikom podjetja. Prav tako je obisk 

lastne socialne mreže, kot vir pomembnih informaci

 

PRIDRUŽITE SE NAM !
 
KDAJ?  V petek 29. 8. 2014, s pričetkom 
8 v Kopru (Ogrlica). 
 

 

 
AREA Science Park  

 

Podjetje predstavlja vrhunsko blagovno znamko na 

nacionalni in širši ravni na področju

tehnologij, raziskav, razvoja in inovacij.

ustvarjati odlične rezultate s pomočjo 

kvalitetnega usposabljanja, raziskav in 

podjetništva, kar predstavlja pomemben vir za 

ekonomski razvoj in gospodarsko rast, kot tudi 

ustvarjanje novih priložnosti za 

regiji. S tem namenom organizacija sodeluje z 

akademsko sfero, raziskovalnimi inštituti, 

vrhunskimi človeškimi viri. Območje Parka 

zagotavlja fantastično infrastrukturo in opremo za 

razvoj aktivnosti na področju tehnologij in znanja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru
loveških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in 

enja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

v sodelovanju z UIP Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem 

Primorske organizira v okviru projekta UP Univerzitetni karierni center (UP UKC)

v Area Science Park v Trstu ter družinsko podjetje PAROVEL GROUP Srl.

Obisk študentov in diplomantov v delovna okolja je zasnovan tako, da se udeleženci podrobneje 

esi in načinom poslovanja podjetja. Na dogodku je zagotovljena 

predstavitev delodajalca in spoznavanje ključnih delovnih procesov, dodatno 

predstavnikom podjetja. Prav tako je obisk v delovno okolje idealna priložnost za širite

kot vir pomembnih informacij ob vključevanju na trg dela. 

PRIDRUŽITE SE NAM ! 

s pričetkom ob 8.30.  Zbor udeležencev je na UIP

 

predstavlja vrhunsko blagovno znamko na 

nacionalni in širši ravni na področju prenosa 

in inovacij. Cilj parka je 

ustvarjati odlične rezultate s pomočjo   

usposabljanja, raziskav in 

pomemben vir za 

ekonomski razvoj in gospodarsko rast, kot tudi 

 zaposlovanje v 

m organizacija sodeluje z 

akademsko sfero, raziskovalnimi inštituti, 

vrhunskimi človeškimi viri. Območje Parka 

zagotavlja fantastično infrastrukturo in opremo za 

razvoj aktivnosti na področju tehnologij in znanja.  

 

 
 
PAROVEL GROUP Srl.  
 
Družinsko podjetje se od leta 1976 profesionalno 

ukvarja s pridelavo in prodajo vrhunskih 

tradicionalnih kmetijskih proizvodov na Krasu, 

predvsem oljčno olje in vino. Primer 

specializiranega družinskega podjetja, ki temelji na 

tradiciji, trdem delu in razv

prakse, kako združiti tradicijo in inovacije. Podjetje 

je zgradilo novo  kmetijsko poslopje s pomočjo EU 

sredstev, prav tako pa ima dobro organizirano 

službo za promocijo in prodajo izdelkov. 

 

 

Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 
loveških virov in  

nost in odzivnost visokega šolstva«.  

z UIP Univerzitetnim razvojnim centrom in inkubatorjem 

UP Univerzitetni karierni center (UP UKC) neposredni obisk v 

PAROVEL GROUP Srl. v 

Obisk študentov in diplomantov v delovna okolja je zasnovan tako, da se udeleženci podrobneje 

esi in načinom poslovanja podjetja. Na dogodku je zagotovljena 

predstavitev delodajalca in spoznavanje ključnih delovnih procesov, dodatno pa lahko postavijo 

idealna priložnost za širitev 

 

UIP d.o.o., Ferrarska 

 

Družinsko podjetje se od leta 1976 profesionalno 

ukvarja s pridelavo in prodajo vrhunskih 

tradicionalnih kmetijskih proizvodov na Krasu, 

predvsem oljčno olje in vino. Primer 

specializiranega družinskega podjetja, ki temelji na 

tradiciji, trdem delu in razvoju je dober primer 

prakse, kako združiti tradicijo in inovacije. Podjetje 

je zgradilo novo  kmetijsko poslopje s pomočjo EU 

sredstev, prav tako pa ima dobro organizirano 

službo za promocijo in prodajo izdelkov.  
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Okvirni program  
  
 

Ura Vsebina  

8.30 h  Zbor udeležencev do

9.00 h – 9.15 h  Srečanje s predstavniki

ekipo 

9.15 h –  10.15 h Ogled in predstavitev 

10.15 h –  11.00 h Odmor 

11.00 h – 12.00 h Predstavitev podjetja 

- Organizacijska struktura in delovanje

- Kadrovska politika in možnosti 

- Sodelovanje z raziskovalnimi 

- Razvoj in raziskave

12.00 h – 12.30 h Odprta vprašanja in diskusija

 

 
Ura Vsebina programa

13.00 h – 13.15h  Srečanje s predstavniki 

predstavnika družinskega podjetja

13.15 h –  14.30 h Ogled in predstavitev 

14.30 h –  15.00 h Odmor 

15.00 h – 16.00 h Predstavitev podjetja 

- Organizacijska struktura in delovanje

- Kadrovska politika in možnosti sodelovanja

- Proizvodnja, prodaja in marketing

- Razvoj in raziskave

16.00 h – 17.00 h Odprta vprašanja in diskusija

 
 
Prijave sprejemamo najkasneje do 

je omejeno. Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte potencialne delodajalce!

Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru
loveških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in 

enja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

Zbor udeležencev dogodka pred UIP na Ferrarski 8, skupen odhod z avtobusom

je s predstavniki Area Scicene Park: g. Taylor Stephen, direktor Parka in z njegovo 

in predstavitev delovnih procesov podjetja na terenu 

Predstavitev podjetja Area Science Park 

Organizacijska struktura in delovanje 

Kadrovska politika in možnosti sodelovanja 

Sodelovanje z raziskovalnimi institucijami 

Razvoj in raziskave 

prašanja in diskusija ter pogovor z delodajalcem.  

Vsebina programa 

Srečanje s predstavniki Parovel Group Srl.: g. Euro Parovel in ga. Elena Parovel

predstavnika družinskega podjetja 

in predstavitev delovnih procesov ter infrastrukture podjetja na terenu

Predstavitev podjetja Parovel Group Srl.  

Organizacijska struktura in delovanje 

Kadrovska politika in možnosti sodelovanja 

Proizvodnja, prodaja in marketing 

Razvoj in raziskave 

prašanja in diskusija ter pogovor z delodajalcem. 

do srede, 27.8.2014, na e-naslov: andrej@uip.si. Števil
Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte potencialne delodajalce!

Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 
loveških virov in  

nost in odzivnost visokega šolstva«.  

z avtobusom v Trst 

direktor Parka in z njegovo 

Parovel in ga. Elena Parovel, 

podjetja na terenu 

. Število udeležencev 
Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte potencialne delodajalce! 


