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BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje

Tomorrow is our home.
Zaradi idej, ki jih imajo ljudje kot Cristina.

Cristina pravi, da bodo mogoče jutri
hišna opravila le še igra, v BSH pa se
veselimo, da to postane resničnost.
www.bsh-group.com/si/kariera
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Tomorrow is our home.
Podjetje BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje je specializirano za razvoj in proizvodnjo malih gospodinjskih
aparatov za pripravo hrane in napitkov in odgovorno za prodajo bele tehnike v JV Evropi. Kot del
mednarodnega koncerna BSH Home appliances Group smo največji proizvajalec malih gospodinjskih
aparatov v Evropi, eno največjih podjetij v Sloveniji in tudi med najpomembnejšimi podjetji v koncernu
BSH. Zagotovilo, da bomo to ostali tudi v prihodnje so motivirani, inovativni in dobro usposobljeni
sodelavci.

Motivacijo zaposlenih za uspeh združujemo s kulturo pristnega sodelovanja in kulturo enega tima, ki
nas usmerjata v pristni želji po ekipnem uspehu. Naši zaposleni delujejo po načelih medsebojnega
sodelovanja in zaupanja ter so usposobljeni za hitro prilagajanje spremembam. Poudarek na inovativnosti
se ne nanaša zgolj na naše proizvode in storitve, pač pa je to gonilo načina, na katerem sodelujemo in
si izmenjujejo ideje. Pri vsakdanjem delu nas usmerjajo temeljna korporativna načela, ki smo jih zasnovali
pod sloganom »We are BSH« (Mi smo BSH), gradimo pa tudi na naših lokalnih vrednotah, ki so del
kulture enega tima:

Le POZITIVEN ODNOS in
POZITIVNO RAZMIŠLJANJE lahko vodita
do POZITIVNIH REZULTATOV.

ZAUPATI drug drugemu
je ključnega pomena za naše
učinkovito delovanje.

Skupaj smo

ODGOVORNI za rezultate podjetja.
Slišimo vprašanja in odgovarjamo za svoja dejanja.
Radi imamo svoje delo.
Opravljamo ga z veliko mero navdušenja
in STRASTI.

TIMSKO DELO je zabavno!
S sodelovanjem lahko dosežemo več,
namreč »več glav, več ve« pravijo. Ne ustrašimo se naporov,
raje postopamo PRAGMATIČNO
in poiščemo učinkovite rešitve.
Smo AMBICIOZNI in drzni!
Vidimo uspeh in
stremimo v prihodnost.
RADODARNO pomagamo sodelavcem
in jim nudimo podporo, ko to potrebujejo.
Delimo ZNANJE in IZKUŠNJE.
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Smo zaupanja vredno okolje povezanih ljudi.
Zaposleni so temelj uspešnega poslovanja podjetja, zato je skrb za rast in razvoj sodelavcev pomemben
element strategije podjetja, stopnja zadovoljstva zaposlenih pa eden od ključnih kazalnikov uspeha.
Naša odgovornost do zaposlenih vključuje številna področja delovanja.

1.

Spodbudno delovno okolje
Prizadevamo si ustvarjati sodobno in agilno delovno okolje, v katerem sodelavci lahko optimalno razvijejo
svoj potencial. Pomembno nam je, da se zaposleni pri nas počutijo vključeno in sprejeto, zato podiramo
zidove in spodbujamo komunikacijo ter pretok znanja z odprtimi pisarnami, medoddelčnim
sodelovanjem, teambuildingi in družabnimi srečanji. Za navdih pri delu poskrbimo z motivatorji zdravega
delovnega okolja, poštenimi in zaupanja vrednimi odnosi, raznovrstnimi nagradami ter s strokovno
podporo, ki jo zaposlenim nudimo, vselej ko to potrebujejo.

2. Karierni razvoj zaposlenih
Želimo, da so naši zaposleni usposobljeni, avtonomni in pripravljeni na soočanje s strateškimi izzivi, ki
jih prinaša prihodnost, zato jih nenehno spodbujamo k razvoju svojih potencialov in optimalnemu
izkoriščanju veščin. Pri oblikovanju delovnih skupin se osredotočamo na mednarodno povezovanje,
iskanje sinergij in prepletanje znanj med strokovnjaki iz različnih okolij. Velik poudarek dajemo tudi
medgeneracijskemu sodelovanju in oblikovanju modelov za prenos znanj. Pripravnike in ostale
novozaposlene v delo uvajajo izkušeni mentorji, svoja znanja in veščine pa lahko nadgrajujejo prek
različnih izobraževalnih programov v okviru izobraževalnega centra in BSH akademije. Vedno poskrbimo,
da tudi najambicioznejšim ne zmanjka zahtevnejših izzivov. Karierna pot se pri nas lahko razvije v različne
smeri - do strokovnjaka, vodje in vodje projektov.

3.

Upravljanje mladih talentov
Zaupamo v sveže ideje in cenimo novo znanje ter sposobnosti uspešnih mladih talentov, zato dajemo
priložnost pridobivanja izkušenj v mednarodnem okolju. Pod mentorstvom izkušenih strokovnjakov
omogočamo vse od vajeništva, študentskega dela, študentskih praks in pripravništev do pisanja
projektnih, diplomskih in magistrskih nalog. Razpisujemo tudi kadrovske štipendije, pri čemer
omogočamo delo na projektih s sodobno tehnično opremo, hkrati pa svetujemo glede osebnega in
strokovnega razvoja. Vsem prejemnikom kadrovskih štipendij nudimo tudi možnost zaposlitve po
končanem študiju.

4. Uravnoteženo in zadovoljno življenje
Svojim zaposlenim pomagamo zagotoviti ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem, saj smo
prepričani, da so ljudje, ki lahko uspešno kombinirajo obe področji bolj zadovoljni in srečni. Zagotavljamo
fleksibilen delovni čas, delo od doma in organiziran kolektivni dopust. Prav tako želimo olajšati skrbi
glede počitniškega varstva otrok, zato vsako leto organiziramo BSH Junior počitnice za otroke naših
zaposlenih.
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Smo odgovorni do družbe,
narave in lokalnega okolja.
1.

Naša narava:
Že ves čas našega delovanja smo v podjetju osredotočeni na ohranjanje čistega in zelenega okolja,
zato rastemo na odgovoren način in imamo za varovanje narave vzpostavljene sisteme za trajnostno
varovanje okolja in varčevanje energije. Stremimo k proizvodnji, razvoju in administraciji brez
ogljičnega odtisa, zato pri procesu proizvodnje uporabljamo obnovljive vire, prav tako razvijamo do
naravnih virov prijazne in energetsko učinkovite hišne aparate. Izvajamo tudi ukrepe za zmanjševanje
količine odpadkov.

2. Naše lokalno okolje:
Smo največji delodajalec v Zgornji Savinjski dolini, ki z donacijami in sponzorstvi podpira športne,
kulturne, izobraževalne aktivnosti in druge pomembne družbene iniciative ter tako prispeva h
kakovostnejšemu življenju in razvoju v lokalnem okolju.

3.

Vaše zdravje in varnost:
V skrbi za zdravje in varnost zaposlenih zagotavljamo varno in zdravo delovno okolje. Promoviramo
zdrav življenjski slog in izvajamo športne aktivnosti, ki potekajo tudi v okviru športnega društva BSH.
Imamo triažno preventivno ambulanto, ergonomsko oblikovane proizvodne linije in zaposlenim
prilagodimo delovno mesto glede na njihove potrebe.

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
Slovenija
+386 3 839 82 22
bsh-jobs-si@bshg.com
BSH Adriatic-East region
www.bsh-group.com/si

Hišni aparati priznanih znamk:

