
Od praktičnega izobraževanja v tujini do zaposlitve za 

nedoločen čas 

 

Buchloe, Zvezna dežela Bavarska, Nemčija 

Sem Aleksander Vidmar, študent 3. ciklusa izrednega študija programa mehatronika. Moja zgodba o 

zaposlitvi se je začela s prihodom v 3. ciklus izrednega študija, ko sem dobil ponudbo za opravljanje 

prakse v tujini v podjetju SIQ GmbH. Podjetje SIQ GmbH preizkuša varnost različnih elektronskih izdelkov 

po standardih, ki so za te izdelke najbolj primerni, izdaja mednarodne certifikate, ocenjuje ogroženost 

okolja pred požari in v sodelovanju z SIQ Ljubljana nudi celovite rešitve strankam, ki bi želeli prodajati 

njihov proizvod po celem svetu. Podobno delo sem opravljal že v Ljubljani v SIQ Ljubljana, kjer sem začel 

kot študent preizkušati varnost električnih izdelkov. Delo v SIQ Ljubljana mi je omogočilo izredni študij 

mehatronike na ŠC Kranj, saj je bil predvideni delovnik študentskega dela v dopoldanskih urah, smer 

študija pa je bila primerna za to delovno mesto. Leto in pol sem se v podjetju SIQ Ljubljana vsak dan 

dokazoval, izboljševal, učil, saj mi je to povečalo možnost za zaposlitev po dokončanem študiju na ŠC 

Kranj. Sprva sem upal, da bom dobil možnost zaposlitve v podjetju SIQ Ljubljana, ki ima zelo stroge 

kriterije za kasnejšo zaposlitev. Povprečni študent, ki se je kasneje v omenjenem podjetju zaposlil, je 

preizkuse po različnih standardih opravljal več kot 4 leta, diplomiral na področju elektrotehnike ali 

strojništva in imel višji »potencial« v primerjavi z drugimi študenti, ki so opravljali podobno delo.  

Istočasno je imelo podjetje potrebo po novem preizkuševalcu varnosti na področju dela, ki ga je študent 

opravljal. Sprva so se mi kriteriji zdeli težko dosegljivi, vendar sem počasi dobil občutek, da sem vedno 

bliže zaposlitvi. Imel sem vedno večji vpliv na delo, po letu dni dela v SIQ Ljubljana sem postal vodja 

študentov, udeležil sem se vedno več pogovorov s strankami, poslovnih kosil ter pomembnih pogovorov 

z vodstvom podjetja o kasnejšem razvoju podjetja. 

Vzporedno s tem, ko sem opravljal delo v podjetju, sem ugotovil, da je tudi to delo zelo primerno zame. 

Kar nekaj časa sem iskal zaposlitev, pri katerem bi del delovnega časa delal na računalniku, v drugem 

delu pa bi bilo vključeno tudi nekaj gibanja in nekaj, kar se ne ponavlja vsakodnevno, saj to me hitro 

zdolgočasi. 

Po dobrem letu in pol opravljanja dela v podjetju SIQ Ljubljana sem dobil informacijo od sodelavcev, da 

podjetje SIQ GmbH išče novega testnega inženirja. Informacije sem preveril in našel omenjeni razpis, v 

katerem je pisalo, da so odprli novo delovno mesto za testnega inženirja. Navedli so tudi zahteve, v 

katerih je pisalo, da mora inženir imeti zaključeno izobrazbo 1. bolonjske stopnje, vsaj 2 leti delovnih 

izkušenj na podobnih področjih dela,  prednost za omenjeno delovno mesto pa imajo kandidati, ki 

tekoče govorijo nemško. 

Omenjenim zahtevam nisem najbolje ustrezal, saj še nimam zaključene izobrazbe, nimam dveh let 

delovnih izkušenj in ne govorim tekoče nemško, vendar sem še vseeno imel nekaj upanja, da bom imel 

možnost za to delovno mesto. Kot pravijo, »poizkusiti ni greh«, zato sem poklical v našo kadrovsko 

službo, kjer so mi sprva povedali, da imam zelo malo možnosti za omenjeno delovno mesto, vseeno pa 

so mi dali možnost prijave, tako da pošljem življenjepis in motivacijsko pismo v angleškem jeziku, zakaj bi 

izbrali ravno mene za to delovno mesto, na njihov elektronski naslov.  

 



Kar nekaj časa nisem dobil nobene povratne informacije, če sem sprejet v naslednji krog ter če so že 

izbrali ustreznega kandidata za to delovno mesto. Sprva sem že podvomil,  da so po vseh zahtevah, ki so 

bile napisane v razpisu, ugotovili, da nisem najbolj primeren za to delovno mesto. 

 

Po dobrih treh tednih od oddaje prijave pa sem dobil telefonski klic na službeni telefon. Telefonska 

številka, ki me je klicala, je imela dokaj veliko številk in je bila povsem nenavadna. Sprejel sem klic in 

izvedel od direktorja podjetja SIQ GmbH, da so zainteresirani zame, zato so me sprejeli v zadnji krog 

izbora za to delovno mesto. Opraviti pa smo morali še zadnji sestanek, da smo dorekli še vse 

podrobnosti, ki v razpisu niso bile omenjene. 

 

Čez teden dni je direktor SIQ GmbH Alexander Mayr priletel v Ljubljano, da bi opravil še zadnji sestanek z 

mano. Sprva so mi navedli nekaj razlogov, če se zavedam, na kako pomembnem delovnem mestu bi se 

zaposlil in pokazali spisek drugih prijavljenih na delovno mesto testnega inženirja, pri čem sem takoj 

opazil, da imam najmanj izkušenj in nižjo stopnjo izobrazbe od ostalih kandidatov. Razložili so mi, da so 

zainteresirani zame, ker sem v času, ko sem opravljal delo v SIQ Ljubljana, pokazal dovolj znanja, 

interesa ter vztrajnosti pri delu, da so najprej ponudili delovno mesto meni. Delovno mesto sem takoj 

sprejel, saj je to bila zame edina možnost, da se povzpnem iz študenta v redno zaposlenega za 

nedoločen čas po 6 mesecih poskusne dobe v Nemčiji. 

 

V Nemčijo nisem odšel le zaradi ponudbe za opravljanje prakse, vendar tudi zaradi dragocenih 

mednarodnih kompetenc, ki so v svetu zelo cenjene. Odšel sem iskat nova znanja, ki bi jih v Sloveniji 

pridobil le s težavo, preizkusil sem pa tudi sebe, kako se znajdem v novem svetu, kjer mi ni bilo nič 

poznanega.  

V podjetju SIQ GmbH sem opravljal 4-mesečno praktično izobraževanje kot testni inženir za izdelke, ki 

sovpadajo s standardom IEC60950-1. Standard je namenjen predvsem elektronskim izdelkom 

uporabljenim v pisarniške namene, sedaj pa postajam neodvisni inženir tudi po standardu IEC60601-1 za 

medicinske izdelke, ocenjujem možnost požarov v določenih okoljih, izdajam mednarodne certifikate in 

prispevam svoje ugotovitve pri delu mednarodni komisiji za organizacijo (IEC).  Istočasno pa sem začel 

tudi s projektom učenja standarda IEC61010-1, to je standard za merilne naprave in laboratorijsko 

opremo, kar pa tudi pomeni, da bom prvi v SIQ GmbH, ki bo preizkušal varnost po omenjenem 

standardu. 

 

Danes sem s svojim delovnim mestom izredno zadovoljen. S 1. 9. 2016 mi poteče poskusna doba 6 

mesecev, od kar bom uradno zaposlen kot testni inženir, za nedoločen čas. Postal bom najmlajši 

zaposleni v skupini SIQ, v celotni 50 letni zgodovini te skupine. Želim si pa, da bi bila pred mano uspešna 

leta dela in raziskovanja.  

Zahvala za pomoč pri doseženem želenem cilju gre Nastji Beznik, univ. dipl. org., in programu Erasmus +, 

ter Šolskemu centru Kranj, ki so mi nudili finančno pomoč, pomoč pri učenju jezika in tudi možnost 

opravljanja prakse v tujini, kar mi je dalo priložnost, da sem uspešno našel svojo prvo zaposlitev. 



 

 

 

 

29. 8. 2016, Buchloe, Nemčija 

Aleksander Vidmar 


