
 

 

WOOP! je svojo pot začel leta 2017 z odprtjem trampolin parka, ki je eden najmodernejših Trampolin 

parkov v Evropi. Na 3.500 m2 nudi varno in edinstveno izkušnjo skakanja oz. breztežnosti in je mnogo 

več kot dvorana s 100 trampolini in številnimi zabavno-športnimi aktivnostmi.  

Leta 2020 je WOOP! odprl tudi WOOP! karting z najmodernejšo, več nivojsko karting progo, sledila je  

WOOP! ARENA, novim doživetjem zabave. V Areni se nahaja 10 najmodernejših escape roomov, 18 

linij popolnoma novega interaktivnega bowlinga, večkrat svetovno nagrajen VR in Laser tag arena z 

dvema tematsko opremljenima dvoranama v stilu apokalipse.  

WOOP! tudi v letu 2022 nadaljuje z odpiranjem novih lokacij in atrakcij, ki bodo še dodatno obogatile 

in popestrile zabavno življenje. Poleg tega pa prihaja popolna novost, ki je v Sloveniji še ne poznamo. 

Zaradi povečanega obsega dela v svojo ekipo vabimo: Junior tržnika programov za podjetja v WOOP! 

centrih. 

DELOVNE NALOGE IN OBVEZNOSTI: 

- Iskanje in kontaktiranje potencialnih podjetij za prodajo programov v WOOP! centrih: 

o telefonska prodaja,  

o sestanki in  

o komunikacija preko e-pošte. 

- Svetovanje in oblikovanje ustreznega WOOP! programa skladno z željami in pričakovanji 

podjetja.  

- Ustrezna komunikacija med WOOP! oddelki za realizacijo dogovorjenega programa.  

- Aktivno sodelovanje pri realizaciji WOOP! programa v obliki sprejema stranke na WOOP! 

lokacijah in po potrebi spremljanje stranke med programom. 

- Vzdrževanje stikov z dodeljenimi podjetji in kreativno iskanje priložnosti za prodajo. 

- Priprava poročil in druga pisarniška dela.  

- Uporaba različne računalniške programske opreme, vključno s CRM orodjem Intrix za 

ustrezno beleženje prodajnih aktivnosti. 

- Doseganje zastavljenih mesečnih in letnih ciljev prodaje.  

 

 

 

 



 

 

PRIČAKOVANJA 

- IZOBRAZBA: absolvent ekonomskih smeri ali VI. stopnja 

- FUNKCIONALNA ZNANJA: 

o visoko znanje slovenskega jezika (pisno in govorno), 

o dobro znanje angleškega jezika, 

o ustrezna računalniška pismenost. 

- VEŠČINE IN SPRETNOSTI: 

o sistematičnost pri delu, 

o natančnost in zanesljivost,  

o komunikativnost, 

o veselje pri delu z ljudmi, 

o kreativno razmišljanje, 

o samoiniciativnost, 

o organiziranost, 

o delavnost, 

o empatičnost, 

o potrpežljivost. 

- VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE 

 

KAJ NUDIMO? 

- Delo v mladi in ambiciozni ekipi. 

- Zaposlitev za nedoločen delovni čas s 6 mesečnim poskusnim delom. 

- Posebne WOOP! ugodnosti pri koriščenju atrakcij. 

- Redno in stimulativno plačilo. 

 

        

Prijave s priloženim življenjepisom in motivacijskim pismom so možne do 31. 1. 2022 na naslov 

zaposlitev@woop.fun. Pri pošiljanju v ‘Subject’ oz. ‘Zadevo’ navedite JUNIOR TRŽNIK. 

 

WOOP!astična ekipa te nestrpno pričakuje! 

 

mailto:zaposlitev@woop.fun

