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Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani 

PRODAJNI PREDSTAVNIK - JUNIOR 

Naš naročnik je veliko slovensko podjetje, ki je vodilni evropski proizvajalec z močno lastno 

blagovno znamko in prodajno mrežo. 

 

V kolikor ste ambiciozna oseba in imate vsaj enoletne izkušnje s področja prodaje B2B in si 

želite dinamičnega ter kreativnega dela vas vabimo, da se nam predstavite z vašim 

življenjepisom. 

Za vse dodatne informacije sem vam na voljo na elektronskem naslovu: sabina@delos.si. 

 

Vaša prijava bo obravnavana diskretno. 

 

Naloge in odgovornosti: 

• Sodelovanje in razvoj poslov pri obstoječih partnerjih, pridobivanje novih projektov in 
iskanje/usposabljanje novih partnerjev – v sodelovanju s prodajnim timom 

• zbiranje podatkov o kupcih, položaju in trendih na področju prodaje 
• analiziranje in izdelava poročila o poslovnih priložnostih na področju prodaje 
• zagotavljanje izvajanja prodajnega načrta v prodaji na terenu v skladu z načrtom in 

smernicami podjetja – v sodelovanju s prodajnim timom 
• samostojno vzpostavljanje, organiziranje, koordiniranje in vodenje vseh prodajnih aktivnosti 
• realizacijo prodajnega plana in širjenje tržnega deleža 
• sodelovanje z drugimi oddelki v podjetju (finance, marketing, tehnična podpora) 
• poročanje vodstvu prodaje (direktorju regije) 

 
 
Od kandidata pričakujemo: 
 

• VII stopnjo izobrazbe gradbene, ekonomske ali druge ustrezne smeri 
• najmanj 1 leto izkušenj na primerljivem delovnem mestu v prodaji 
• organizacijske sposobnosti 
• komunikacijske spretnosti, prepričljivost in samozavest v nastopu ter zmožnost 

samoiniciativnega navezovanja in vzdrževanja poslovnih stikov 
• odlične pogajalske spretnosti 
• ciljno usmerjenost in vztrajnost ter zmožnost dela pod pritiskom 
• znanje angleškega jezika je obvezno, znanje še enega tujega jezika pa je prednost pri 

zaposlitvi 
• pripravljenost na potovanja 
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Delovno mesto ponuja: 
 

• dobro izhodiščno plačo 
• občutne stimulacije za nadpovprečne dosežke 
• možnost profesionalnega razvoja in napredovanja 

 
 
Delovni čas: polni delovni čas 
 
 
Oblika zaposlitve: zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 3 mesece 
 
 
Kraj dela: okolica Ljubljane 
 
 
Kontakt: 
Sabina Ivanković 
E: sabina@delos.si 
T: 040 214 276 
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