
 

 

 

Schindler je sinonim za mobilnost.  

Mobilnost potrebuje strokovnjake.  

 
Skupina Schindler je bila ustanovljena leta 1874 v Švici in je eden izmed vodilnih dobaviteljev 

dvigal, tekočih stopnic, tekočih trakov in sorodnih storitev. Schindlerjeve rešitve za mobilnost 

vsak dan poganjajo milijardo ljudi po celem svetu. Uspeh podjetja zavisi od več kot 60.000 

zaposlenih, ki delajo v več kot 100 državah. 

 

 

Prodajna podpora v oddelku servisa 

(m/ž) 
Kraj dela: Ljubljana 

 

 

Schindler išče analitično in prodajno usmerjeno osebo, ki je pripravljena na dinamično delovno 

okolje in stremi k izjemnim rezultatom in h kakovosti v vsem, kar počne. Glavna odgovornost 

osebe, katera bo delala v podpori prodaje, bo skrb za komunikacijo in urejanje dokumentacije na 

področju servisa/popravil, skrb za pripravo ponudb ter redna in proaktivna komunikacija z 

naročniki. 

 

 

Mobilnost potrebuje TEBE. To so tvoji glavni izzivi:  
  

• Priprava in izstavljanje ponudb, predračunov in računov v EI oddelku (servis). 

• Iskanje novih prodajnih priložnosti. 

• Aktivno spremljanje izdanih ponudb, aktivno spremljanje izvedbe potrjenih ponudb. 

• Odgovornost za izdajo računov za že opravljena dela. 

• Skrb za odlično komunikacijo s strankami in vzdrževanje odnosov z njimi. 

• Sprejem interventnih klicev in napotitev serviserjev na intervencijo. 

• Izdelava poročil in priprava analiz glede izdanih ponudb, potrjenih ponudb in izdanih 

računov 

• Naročanje materiala za potrjene ponudbe. 

• Aktivno in učinkovito odpravljanje reklamacij v dogovorjenih rokih.  

• Urejene baz podatkov in evidenc (povpraševanja, ponudbe,…). 

• Zbiranje in obdelava delovnih nalogov. 



 

 

• Skrbna in pravočasna izdelava poročil, evidenc dela. 

 

 

Katere zahteve je potrebno izpolniti?  
• zaključena minimalno VI. oz. VII. stopnja tehnične, ekonomske oz. druge ustrezne smeri           

• delovne izkušnje na področju prodajne administracije predstavlja prednost 

• napredno znanje in uporaba MS Office programov  

• odlične komunikacijske sposobnosti 

• samoiniciativnost, natančnost, organiziranost in usmerjenost k reševanju težav 

• prilagodljivost in usmerjenost h kupcu 

• razvite veščine analitike in usmerjanje na podrobnosti  

• aktivno znanje angleščine, zaželeno znanje hrvaškega / srbskega jezika 

 

 

Kaj še morate vedeti? 
 

Delovno mesto je odlična priložnost za začetek kariere v ambicioznemu mednarodnemu podjetju 

in razvoj v dinamičnem okolju ter pridobivanje regionalnih izkušenj. Iščemo pozitivno naravnano 

osebo, ki jo veseli delo s strankami in ima željo po učenju in napredku. 

 

Če menite, da ste prava oseba za to delovno mesto prav vi, nam posredujte vaš življenjepis in 

motivacijsko pismo. V kolikor bomo v vas prepoznali potencial, vas bomo z veseljem povabili na 

pogovor. 

 

Prijave zbiramo na naslovu katja.bedenik@schindler.com do 20.12.2021. 
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