
 
 
 
 
 
 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru
Operativnega programa razvoja človeških virov 2007
vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkuren

Zasebno podjetje KMK BOX d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1996 in je specializirano za proizvodnjo embalaže iz 

valovitega PP ter trgovino. Sodeluje s številnimi partnerji s katerimi neprestano raziskuje in razvija 

materiale, oblike in inovativne rešit

notranjem prometu, za sestavne dele proizvodov, zaščitne vloge, vmesne vloge, separatorje),

(vmesne vloge pri paletiranju, križne vloge),

netoksičnost), kmetijstvo (embalaža za sadje in zelenjavo, zaščita sadnega in drugega drevja),

industrija (boksi za elektronske komponente hi

katero želi poudariti izvirnost, eleganco in kakovost izdelka,

promocijski material), pisarniški izdelki ( različne torbe, mape, registri), zdravstvo (zabojniki za odpadke),

gradbeništvo (izolacijski in zaščitni mater

 

PRIDRUŽITE SE NAM na obisku v podjetju

UP Univerzitetni karierni center

inkubatorjem Primorske organizira neposredni obisk 

brezposelne diplomante. Posamezen obisk študentov in diplomantov v delovna okolja je zasnovan 

tako, da se študentom in diplomantom omogoči 

načinom poslovanja v podjetju. Na dogodku bo zagotovlje

ključnih delovnih procesov, dodatno bodo lahko u

vprašanja. Prav tako je obisk podjetja idealna priložnost za

pomembnih informacij ob vključevanju na trg dela

Dogodek bo v četrtek 23. 10. 2014

Ferrarski 8 ob 9.00 h . V nadaljevanju 

 

Ura Vsebina programa

9.00 h  Zbor udeležencev do

9.30 h  Srečanje s predstavniki

Vanja Primožič

10.00 h –  11.00 h Ogled delovnih procesov podjetja na terenu in predstavitev 

11.00 h –  11.30 h Odmor 

11.30 h – 12.30 h Predstavitev podjetja 

- Organizacijska struktura in delovanje

- Kadrovska politika in možnosti 

- Proizvodnja, prodaja in marketing

- Razvoj in raziskave

12.30 h – 13.30 h Predstavitev programov in profilov diplomantov Univerze na Primorskem ter vsebin 

kataloga vseživljenjskega učenja. Predstavitev delovanja UP Univerzitetnega kariernega 

centra (B. Palčič, UP) in dejavnosti UIP (A. Med

 

Prijave sprejemamo najkasneje 
udeležencev je omejeno na 15.
delodajalce! 

Operacijo delno financira 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«.

Zasebno podjetje KMK BOX d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1996 in je specializirano za proizvodnjo embalaže iz 

valovitega PP ter trgovino. Sodeluje s številnimi partnerji s katerimi neprestano raziskuje in razvija 

rešitve. Ključna področja delovanja so industrija (za transportno embalažo v 

notranjem prometu, za sestavne dele proizvodov, zaščitne vloge, vmesne vloge, separatorje),

(vmesne vloge pri paletiranju, križne vloge), farmacevtska industrija (za embalažo, kjer se

kmetijstvo (embalaža za sadje in zelenjavo, zaščita sadnega in drugega drevja),

industrija (boksi za elektronske komponente hi-tech, kjer se zahteva antistatičnost), komer

udariti izvirnost, eleganco in kakovost izdelka, oglaševanje (panoji za razne aplikacije, modeli, 

pisarniški izdelki ( različne torbe, mape, registri), zdravstvo (zabojniki za odpadke),

gradbeništvo (izolacijski in zaščitni material). 

E SE NAM na obisku v podjetju KMK BOX 

UP Univerzitetni karierni center v sodelovanju z UIP Univerzitetnim razvojni

organizira neposredni obisk podjetja KMK BOX d.o.o.

brezposelne diplomante. Posamezen obisk študentov in diplomantov v delovna okolja je zasnovan 

da se študentom in diplomantom omogoči podrobnejše spoznavanje z delovnimi procesi in 

načinom poslovanja v podjetju. Na dogodku bo zagotovljena predstavitev delodajalca

, dodatno bodo lahko udeleženci predstavnikom podjetja postavljali 

podjetja idealna priložnost za širitev lastne socialne mreže, 

ključevanju na trg dela.  

2014, s pričetkom ob 9.30 uri. Zbor udeležencev je pred UIP d.o.o. na 

V nadaljevanju sledi natančnejši program poteka obiska: 

Vsebina programa 

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

je s predstavniki KMK BOX d.o.o. : g. Valter Krmac, direktor 

Vanja Primožič, vodja financ 

Ogled delovnih procesov podjetja na terenu in predstavitev  

Predstavitev podjetja KMK BOX d.o.o. 

Organizacijska struktura in delovanje 

Kadrovska politika in možnosti sodelovanja 

Proizvodnja, prodaja in marketing 

Razvoj in raziskave 

Predstavitev programov in profilov diplomantov Univerze na Primorskem ter vsebin 

kataloga vseživljenjskega učenja. Predstavitev delovanja UP Univerzitetnega kariernega 

centra (B. Palčič, UP) in dejavnosti UIP (A. Medved, UIP). Odprta vprašanja in diskusija.

najkasneje do torka, 21.10.2014, na e-naslov: andrej@uip.si
. Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte 

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

nost in odzivnost visokega šolstva«.  

 

Zasebno podjetje KMK BOX d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1996 in je specializirano za proizvodnjo embalaže iz 

valovitega PP ter trgovino. Sodeluje s številnimi partnerji s katerimi neprestano raziskuje in razvija nove 

industrija (za transportno embalažo v 

notranjem prometu, za sestavne dele proizvodov, zaščitne vloge, vmesne vloge, separatorje), steklarstvo 

farmacevtska industrija (za embalažo, kjer se zahteva sterilnost in 

kmetijstvo (embalaža za sadje in zelenjavo, zaščita sadnega in drugega drevja), elektronska 

komercialna embalaža, s 

oglaševanje (panoji za razne aplikacije, modeli, 

pisarniški izdelki ( različne torbe, mape, registri), zdravstvo (zabojniki za odpadke), ter 

 d.o.o. 

razvojnim centrom in 

d.o.o. za študente in 

brezposelne diplomante. Posamezen obisk študentov in diplomantov v delovna okolja je zasnovan 

z delovnimi procesi in 

na predstavitev delodajalca in spoznavanje 

deleženci predstavnikom podjetja postavljali 

širitev lastne socialne mreže, kot vir 

Zbor udeležencev je pred UIP d.o.o. na 

z avtobusom v Izolo 

direktor komerciale in ga. 

Predstavitev programov in profilov diplomantov Univerze na Primorskem ter vsebin 

kataloga vseživljenjskega učenja. Predstavitev delovanja UP Univerzitetnega kariernega 

prašanja in diskusija. 

andrej@uip.si. Število 
Načrtujte svojo karierno pot že danes in spoznajte potencialne 


