
Spoštovani,  
svanja želimo prispevati tudi k  
Pivovarna Laško Union (PLU) je največji proizvajalec pijač v Sloveniji in zaposluje več kot 
550 ljudi. Podjetje, ki je v 100-odstotni lasti nizozemske družbe HEINEKEN, je leta 2016 
nastalo z združitvijo Pivovarne Laško in Pivovarne Union in tako podedovalo skoraj 200-
letno tradicijo proizvodnje piva v Sloveniji, z dvema proizvodnima enotama – v Ljubljani in 
Laškem – in štirimi distribucijskimi centri po Sloveniji. 

   

 

HEINEKEN je najbolj razširjen proizvajalec piva na svetu in ima vodilno vlogo pri razvoju in 
trženju vrhunskih blagovnih znamk piva in ciderja. Več kot 300 mednarodnih, regionalnih, 
lokalnih in posebnih vrst piva in ciderja, medkaterimi je vodila blagovna znamka 
Heineken®, sestavljajo močan portfelj podjetja. Le ta prinaša veliko posebnih užitkov 
potrošnikom v več kot 190 državah sveta. Gradimo trajno prisotnost na razvijajočih se trgih 
ter razvijamo našo ponudbo na trgih, kjer smo vedno imeli močno prisotnost, vse to skupaj 
z več kot 84.000 sodelavci po svetu.  
 
V podjetju smo razvojno naravnani in zavezani uporabi prvovrstnih naravnih sestavin ter 
nenehnemu izboljševanju in inoviranju. Zavezani poslovni, tehnološki, marketinški in 
komunikacijski odličnosti novosti uvajamo na različnih področjih: vse od uvajanja novih 
kategorij pijač, novih vrst piva in brezalkoholnih pijač, do prenove embalaže, spletne 
prodaje in uporabe novih tehnologij za točenje piva.  

 Vabljeni k ogledu naše zgodbe, spoznajte nas na: Skupaj varimo 
boljši svet. Postanite del PLUS! 
 

Vsak izmed nas je nekaj posebnega in edinstvenega, ki na svoj način obogati naš 
pivovarniški mozaik, v podjetju pa so priložnosti za zaposlitev neomejene, zato bi želeli 
spoznati samoiniciativne, proaktivne, timsko usmerjene, strokovne, odgovorne, ter 
zanesljive posameznike, ki želijo izkoristiti svoj potencial.  

https://pivovarnalaskounion.com/sl/trajnostni-razvoj/#lg=1&slide=0
https://pivovarnalaskounion.com/sl/trajnostni-razvoj/#lg=1&slide=0


Dijake/študente z veseljem sprejmemo v svoje okolje, jim ponudimo možnost 
opravljanja obveznih praks, počitniškega dela ali potegovanja za kadrovsko štipendijo. 
Na koncu pa v upanju po nadaljni skupni poti najboljšim ponudimo tudi zaposlitev. 
Odprti pa smo tudi za vaše predloge, zatorej, ko bodo razmere v skladu s Covid-19 
dopuščale, vas z veseljem povabimo na ogled naše proizvodnje oziroma se s svojimi 
predstavniki udeležimo vaših aktivnosti, vsi skupaj z istim namenom – ponuditi vašim 
dijakom/študentom – najboljše! 

 

Kadrovska služba Pivovarne Laško Union 
Kontakt: barbara.jarc@heineken.com     
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