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KONGSBERG je vodeća svjetska tehnološka korporacija koja broji više od 
11.000 zaposlenih i posluje u 40 država svijeta te nudi rješenja s iznimnim 

performansama u izazovnim uvjetima od morskih dubina do svemirskih 

prostranstava te digitalnih tehnologija. Grupa je ispunila zahtjevne potrebe 
kupaca i prilagodila se promjenjivim tržišnim uvjetima kroz svoju ponosnu 200 

godina staru povijest. 

Unutar grupacije KONGSBERG, Navis Consult d.o.o. ističe se kao europski 

centar za inženjerske usluge dok na svjetskom brodograđevnom tržištu 

nastupa i samostalno te posluje sa velikim brojem brodogradilišta u cijelom 

svijetu. Kao visoko integrirana članica grupacije kontinuirano pratimo razvoj 

naših zaposlenika po najvišim svjetskim standardima. Našim zaposlenicima 
omogućujemo redovno osposobljavanje i različite programe obrazovanja i 

usavršavanja, čime potičemo kako osobni, tako i poslovni razvoj i napredak. 

Navis uspješni tim, koji broji oko 150 zaposlenih u uredima u Rijeci i Puli, potiče 
kreativnost i inovacije, izuzetno je kompetitivan i izričiti mu je cilj aktivno 

sudjelovati u razvoju pomorskih tehnologija sutrašnjice. Sve navedeno je 
moguće jer živimo vrijednosti naše tvrtke kroz predanost i dosljednost u radu 

te međusobnu suradnju, a nagrade i priznanja za poslovne rezultate potvrđuju 
da smo na dobrom putu – i to već punih 26 godina! 

Osim zaposlenika, u našim prostorima su stalno prisutni i suradnici vanjskih 

tvrtki te brojni studenti koji čine Navis tim još jačim u svakodnevnim izazovima 

te dokazuju da su inkluzija i dobra međusobna suradnja na samom vrhu naše 
korporativne kulture. 

U vrijeme kada je sigurnost i zdravlje zaposlenika na samom vrhu ljestvice 
prioriteta, osim raznih materijalnih benefita koje tvrtka nudi, poseban 

naglasak stavljamo na dobrobit naših zaposlenika u vidu raznih aktivnosti. 
Posvetiti vrijeme i pažnju jedni drugima, povezati se i biti inkluzivan, svojim 
pozitivnim pristupom inspirirati druge, pokazati da uživamo u onom što 

radimo, biti znatiželjan i vidjeti prilike – sve to, i još mnogo više, predstavlja 
naš Navis tim! 

Ukoliko dijelite naše vrijednosti i aspiracije Ukrcajte se na Navis-ov brod i 

ponesite sa sobom motivaciju i strast za morem i brodovima! 

https://5a74.short.gy/CareerDaysfb
https://5a74.short.gy/CareerDaysinsta

