
Skupina CGP je eden izmed vodilnih ponudnikov celovitih in kakovostnih storitev na področju nizkih 
in visokih gradenj tako na slovenskem kot tujem trgu, investitorskega inženiringa, vzdrževanja 
cestnega omrežja in vodotokov ter proizvodnje gradbenega materiala in izdelkov. Naše delovanje 
temelji na zaupanju, zanesljivih in varnih rešitvah, fleksibilnosti in partnerstvu, sodelovanju ter 
odgovornosti do naravnega in družbenega okolja. 

Postani del uspešne tradicije, ki v prihodnost 
vstopa z izkušnjami, strokovnostjo in 
finančno trdnostjo. Če si ciljno usmerjen, 
razvojno naravnan in imaš pozitiven odnos 
do sprememb, se nam pridruži kot

PRIHODNOST TRADICIJE JE V NAŠIH ROKAH! 

#NALOGE #PRIČAKOVANJA #CGPTEAM

Delo bo potekalo na lokaciji

#ZAPOSLUJEMOZZZ

Prijavite se na kadrovska@cgp.si, najkasneje do

https://www.cgp.si
https://www.cgp.si
https://www.linkedin.com/company/cgpdd
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