
V svojo ekipo vabimo zagnane, prodajno usmerjene posameznike z odličnim občutkom za marketing, razumevanjem potreb 
uporabnikov na komunikacijskem trgu ter izkušnjami s celovitim spremljanjem produkta skozi celoten proces in življenjski cikel. 

Razvoj novih rešitev, novi poslovni modeli, inovativnost in nenehen razvoj obstoječih rešitev je le nekaj izzivov, ki vas čakajo. Če 
se v njih prepoznate in želite biti del naše zgodbe, hkrati pa ste drzni in radovedni, pozitivno naravnani, odgovorni in družabni, 
se nam pridružite. 

Soustvarjajmo digitalno  
prihodnost Slovenije

Sledite nam tudi na  in .

VSEBINA DELA
 ¬ analiza trga in zahtev uporabnikov, spremljanje novosti, 
analiza in prenos trendov v razvoj produktov,
 ¬ priprava poslovnih načrtov za posamezne sklope 
produktov (cenovno pozicioniranje, prodajni plan ipd.),
 ¬ načrtovanje komunikacijske podpore in sodelovanje pri 
izvedbi, 
 ¬ podpora prodajnim ekipam,
 ¬ skrb za ustrezno predstavitev produktov,
 ¬ priprava in usklajevanje produktnega razvoja.

ODGOVORNOSTI
 ¬ upravljanje celotnega življenjskega cikla 
produkta,
 ¬ razvoj produkta (nadgradnje, priprava 
akcijske ponudbe, poročanje).

OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KI NAS 
NAVDUŠIJO 
 ¬ odlične komunikacijske sposobnosti,
 ¬ samozavestnost,
 ¬ samoiniciativnost,

V Telekomu Slovenije, vodilnem slovenskem ponudniku 
najsodobnejših komunikacijskih rešitev, iščemo sodelavca oz. 
sodelavko z izkušnjami s področja produktnega vodenja.

 ¬ službeni mobitel in službeni mobilni paket,   

 ¬ mesečni popust za domači fiksni priključek v višini 37 EUR,

 ¬ premijo dodatnega prostovoljnega pokojninskega zavarovanja (po 

enem letu zaposlitve),

 ¬ možnost stimulativne finančne nagrade,

 ¬ dodatek na delovno dobo (v višini 0,5 % bruto plače za vsako leto),

 ¬ regres, ki je višji od povprečja v Republiki Sloveniji, božičnico in 

možnost 13. plače,

 ¬ 6,12 EUR/dan povračila stroškov prehrane,

 ¬ možnost nedenarne nagrade,

 ¬ možnost izobraževanj in usposabljanj,

 ¬ sodelovanje z vodilnimi svetovnimi ponudniki programskih 

pravic,

 ¬ mentorstvo ob zaposlitvi,

 ¬ ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje (za 

zaposlene in otroke zaposlenih),

 ¬ kolektivno nezgodno zavarovanje,

 ¬ dodatne preventivne aktivnosti s področja skrbi za zdravje 

zaposlenih,  

 ¬ aktivnosti v okviru športnega društva in športne dogodke, 

 ¬ formalna in neformalna druženja,

 ¬ ostale dodatne ugodnosti.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana

PRIDRUŽITE SE NAM KOT
PRODUKTNI VODJA ZA 
FIKSNE STORITVE (M/Ž)

PRIJAVITE SE
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DO VKLJUČNO
2. 3. 2022

PONUJAMO

 ¬ pozitivna naravnanost, 
 ¬ inovativnost,
 ¬ odgovornost,
 ¬ podjetniška usmerjenost.  

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA
 ¬ najmanj 3 leta delovnih izkušenj kot produktni vodja, 
 ¬ VII. stopnja izobrazbe, 
 ¬ aktivno znanje angleškega jezika,
 ¬ aktivno poznavanje programov Excel, Powerpoint in Word,
 ¬ vozniški izpit B-kategorije.

Delovno mesto je v Ljubljani, pogodba o zaposlitvi 
pa bo sklenjena za nedoločen čas s polnim delovnim 
časom.

Zaposlujemo po načelu raznolikosti in enakih možnosti.

https://zaposlitev.telekom.si/job/produktni-vodja-za-fiksne-storitve/774813101/

