Vabilo na strokovno ekskurzijo v podjetje Domel Železniki
Spoštovani,
vljudno vas vabimo na strokovno ekskurzijo v četrtek, 22. septembra 2016, v podjetje Domel
v Železnike.
Ogledali si bomo veliko, uspešno, mednarodno uveljavljeno slovensko podjetje in vodilno
evropsko proizvodnjo elektromotorjev za sesalnike. Z inovativnimi in visoko učinkovitimi
izdelki negujejo uspešnost in rast podjetja ter nove programe za avtomobilsko industrijo,
prezračevalno tehniko, EC sisteme ter komponente in orodja. Uspeh na globalnih trgih ter
usmerjanje v nove ekološko ozaveščene programe jim odpira nove priložnosti in potrebe po
visoko izobraženih kadrih. Skupina Domel je podjetje z bogato zgodovino, ki trenutno
zaposluje nekaj več kot 1000 ljudi.
Program:
8.15 – Odhod – zbor na parkirišču pred Tušem (možen vstop – priključek Trebnje)
10.00 – Prihod v podjetje Domel
10.00 – 12.00 Predstavitev podjetja skozi čas in ogled proizvodnje
12.30 – 14.00 Kosilo
14.30 – 15.00 Druženje ob Zbiljskem jezeru
15.15 – Odhod
16.30 – Prihod v Novo mesto
Dogodek organizira Društvo za kadrovsko dejavnost Dolenjske in Bele krajine v sodelovanju
s Sekcijo za ravnanje s človeškimi viri Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine.
Prijava

Rok za prijavo in plačilo kotizacije je do vključno 15. septembra 2016 oziroma do zapolnitve prostih
mest. Prosimo vas, da svojo prijavo sporočite na el. naslov: a.campa@tpv.si. Skrajni rok za
morebitno pisno odpoved je 19. 9. 2016. V nasprotnem primeru vam kotizacijo zaračunamo v celoti!
Kotizacija

Kotizacija strokovne ekskurzije za člane DKD DBK in GZDBK je 20 EUR, za nečlane 40 EUR. Cena
zajema udeležbo na dogodku, avtobusni prevoz, ogled in kosilo. Potrdila se izdajo na zahtevo
udeleženca. Kotizacijo predhodno nakažite na poslovni račun DKD Dolenjske in Bele krajine pri NLB,
d. d., Ljubljana, številka SI56 0297 0001 2819 006, sklic 20160922. Društvo ni davčni zavezanec, zato
pri nakazilu ni potrebno prišteti DDV! Matična številka DKD DBK: 1148605000. Potrdilo o plačilu
predložite najpozneje ob prihodu na dogodek.

Prijazno vabljeni!
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