
 

 

 

 

 

 

 

 

V družbi Avto Triglav d.o.o., Ljubljana iščemo novega sodelavca / sodelavko na 

področju upravljanja odnosov s strankami (CRM). V kolikor ste ciljno usmerjeni ter želite s 

svojim znanjem in izkušnjami prispevati k nadgradnji odnosov s strankami in uspešnosti 

podjetja,  imamo za vas pravi izziv – sodelovanje pri vzpostavitvi kluba lojalnosti. Vabimo vas, 

da vzamete kariero v svoje roke ter se nam pridružite na delovnem mestu:   

 

STROKOVNI DELAVEC ZA CRM (M/Ž) 

 

Dela in naloge: 

- Sodelovanje pri vzpostavitvi kluba lojalnosti 
- Obdelava podatkov iz baze kupcev in zaznavanje tržnih priložnosti 

- Priprava tedenskih/mesečnih poročil  

- Vodenje in analitika prodajnega lijaka skozi vse faze prodajnega procesa 
- Priprava seznamov potencialnih kupcev za potrebe marketinških kampanj 

- Pridobivanje informacij o potencialnih kupcih in njihova segmentacija 



- Izvajanje tržnih raziskav in anket 

- Raziskovanje prodajnih instrumentov (cen, prodajnih metod…) 

-  

- Sodelovanje z drugimi oddelki pri načrtovanju in izvajanje aktivnosti iz marketinških 

kampanj 

- Priprava vsebine za personalizirano direktno pošto ter sodelovanje z oblikovalci in 

drugimi izvajalci 

- Priprava vsebine in pošiljanje mesečnih e-novic ter spremljanje analitike 

- Sodelovanje pri implementaciji lojalnostnega programa 

 

Pričakujemo: 

- Študent/ka višjega letnika oz. absolventa/ko 

- aktivno znanje angleškega jezika (več tujih jezikov je prednost) 
- odlično poznavanje MS Office orodij  
- odgovornost, samostojnost, proaktivnost 

- samostojnost pri delu in sposobnost timskega sodelovanja 

- sposobnost analitičnega razmišljanja 

- znanje in veseljem za delo na področju digitalnega marketinga je prednost 

Nudimo:  

• sodelovanje za obdobje enega leta (kot redna zaposlitev ali preko študentskega 
servisa) in z možnostjo dolgoročnega sodelovanja 

• uvajanje v delo s pomočjo mentorja in sodelavcev 
• urejeno delovno okolje v uspešnem in zanesljivem podjetju, ki je član Skupine 

Emil Frey v Sloveniji 
• možnost izobraževanja 
• dinamično delo, ki prinaša veliko novih znanj in izzivov 
• delo v prijetnem kolektivu 

 
• Kraj dela: Ljubljana 

 

• Pričetek dela: takoj 

 
V kolikor ste se prepoznali v tem oglasu, vas vabimo, da prijavo skupaj z 
življenjepisom pošljete na elektronski naslov: damijana.petkovsek@ac-mobil.si 

 


