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NAŠE DELO JE ZANIMIVO IN DINAMIČNO! 

NAŠI IZDELKI SO V CELOTI NAMENJENI AVTOMOBILSKI 
INDUSTRIJI

Sestavni deli pogonskih sklopov in zavornih sistemov
Elektronski, krmilni in antivibracijski sestavni deli
Sestavni deli hibridnih in električnih motorjev
Orodja in naprave

NASTAJAJO Z RAZLIČNIMI TEHNOLOGIJAMI
Tlačno litje
Obdelava in montaža
Izdelava orodij
Varjenje s trenjem in mešanjem

Kupcem boš svetoval/a 
pri razvoju izdelkov, litju, 
obdelovanju in brizganju 
aluminija. 

Opravljal/a boš 
računalniške simulacije 
polnjenja in strjevanja 
odlitkov, termomehanske 
analize in analize 
napetosti ter računal/a 
življenjske dobe izdelkov.

Skrbel/a boš za hitro 
oblikovanje prototipov 
orodij in aluminijastih 
delov. 

S svojim znanjem boš 
dopolnjeval/a ekipo 
strokovnjakov, ki skrbi za 
prilagodljivost pri novih 
izdelkih in modifikacijah.

Z najsodobnejšo tehnologijo 
in CAD/CAM/CAE sistemi 
(CATIA, Siemens NX, Creo, 
NCG CAM, Magma, Abaqus, 
AVL) boš iskal/a inovativne 
rešitve za nove produkte. 

Sodeloval/a boš pri razvoju 
in simulaciji zapletenih 
vpenjalnih naprav in 
obdelovalnih procesov.



Naši poslovni partnerji so svetovno znana podjetja 
avtomobilske industrije, kot so Audi, BMW, Bosch,  
Continental, Daimler.

ALI VEŠ

SPOZNAJ 6 PRILOŽNOSTI  
V DRUŽBI LTH CASTINGS 

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
Smo eden večjih slovenskih štipendistov in vsako 
šolsko leto razpišemo več kot 20 novih štipendij.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

V vsakem šolskem/študijskem letu  omogočimo 
praktično izobraževanje več kot 70 dijakom in 
študentom. 

VAJENIŠTVO

Smo podjetje z največjim številom vajencev v Sloveniji. 
V našem učnem centru se dijaki izobražujejo za poklic 
oblikovalec kovin-orodjar, v prihodnje pa želimo 
omogočiti opravljanje vajeništva tudi dijakom, ki se 
izobražujejo za poklic strojni mehanik in elektrikar.



ZAPOSLITEV PO 
ZAKLJUČKU ŠTUDIJA

Dijakom in študentom tehničnih strok nudimo 
dolgoročno zaposlitev na različnih delovnih mestih. 

DIPLOMSKE ALI
MAGISTRSKE NALOGE

Študentom nudimo različne teme za diplomske ali 
magistrske naloge ter ustrezno strokovno podporo 
usposobljenih mentorjev.

ŠTUDENTSKO DELO
Čez vse leto, največ pa med poletnimi počitnicami, 
nudimo možnost opravljanja študentskega dela na 
različno zahtevnih delovnih mestih.
Pogoj: starost vsaj 18 let.

Imamo svoj oddelek za razvoj, kjer sočasno razvijamo 
dele, orodja za litje in proizvodne procese, zato je naša 
proizvodnja časovno in strokovno učinkovita.



ZAKAJ IZBRATI NAS?

KAKO SE PRIJAVITI?
Skeniraj QR kodo in oddaj svojo 
prijavo za želeno vrsto zaposlitve.

www.lthcastings.com

LTH Casting d.o.o., Vincarje 2, Škofja Loka. info@lthcastings.com

smo podjetje
Z VEČ KOT 70-LETNO TRADICIJO

ŽELIMO TI VELIKO ŠTUDIJSKIH USPEHOV!

v naši
VISOKO-TEHNOLOŠKO OPREMLJENI PROIZVODNJI 
lahko pridobiš širok spekter znanj

imamo 
BOGATO ZNANJE O PRODUKTIH IN PROCESIH 
ter dolgoletne izkušnje v avtomobilski industriji

smo 
SPECIALIST ZA VISOKO KOMPLEKSNE 
KOMPONENTE IZ ALUMINIJEVIH ZLITIN 

KARIERNO POT LAHKO RAZVIJAŠ 
tudi v hčerinskih družbah v tujini

http://www.lthcastings.com
mailto:info%40lthcastings.com?subject=
http://www.lthcastings.com

