
 

 
BUSINESS DEVELOPMENT ADVISOR 
 
LJUBLJANA - SLOVENIJA 
 
V družbi Dun & Bradstreet smo v obdobju trasformacije in nenehno iščemo nove načine za krepitev 
naše zmagovalne kulture ter za pospeševanje inovatvnosti in rasti. Naš namen je strankam in 
poslovnim partnerjem pomagati dosegati izjemne poslovne rezulate, prispevati k njihovi rasti in 
poslovni uspešnosti z Dun & Bradstreet's Data Cloud in Live Business Identity in temu namenu smo 
popolnoma predani. 
 
Če želite biti del ekipe, ki spodbuja drzno in raznoliko razmišljanje, se prijavite! 
 
KLJUČNE ODGOVORNOSTI: 
 
- Iskanje, analiziranje in identificiranje prodajnih priložnosti znotraj dodeljenega  portfelja 

potencialnih strank. 
- Razvijanje prodajnih priložnosti in prodaja storitev in rešitev izključno novim strankam (cold 

calling). 
- Upravjanje celotnega prodajnega cikla znotraj dodeljenega potrfelja strank. 
- Vzpostavljanje dolgoročnih poslovnih odnosov z naročniki (kontaktiranje strank, organizacija 

telefonskih in video sestankov, predstavitev D&B rešitev in storitev, celovito razumevanje 
potreb strank, priprava ponudb, pogodbene in druge dokumentacije, pogajanja, sodelovanje 
z drugimi oddelki, vodenje evidenc). 

- Redno spremljanje trendov na trgu, predlaganje sprememb in izboljšav. 
- Aktivno komuniciranje in poročanje glede doseganja planov in ciljev v dogovorjenih rokih. 
- Sodelovanje v različnih marketinških in prodajnih projektih (raziskave trga, promocije...). 
 
ZAHTEVE: 
- Minimalno 2-3 leta izkušenj s delom v B2B prodaji. 
- Aktivno znanje angleškega jezika. 
- Odlične prodajne, komunikacijske, predstavitvene in pogajalske veščine. 
- Poznavanje rešitev na področju poslovnih podatkov in analitike, poznavanje družbenih 

medijev. 
- Vztrajnost in usmerjenost k zastavljenim ciljem in rezultatom. 
- Proaktivnost, organiziranost, natančnost in odgovornost. 
- Sposobnost hitrega prilaganjanja spremembam. 
- Timska naravnanost. 
- Pripravljenost na učenje in nadgrajevanje znanja. 
 
 
KAJ NUDIMO: 

- Delo v mednarodnem, dinamičnem in ambicioznem poslovnem okolju  
- Odlične možnost za dodatna strokovna izobraževanja in usposabljanja 
- Odlične delovne pogoje, fleksibilni delovnik in možnost dela na domu 
- Možnost osebnega in kariernega razvoja 
- Konkurenčno in redno plačilo 

Vse, ki ste se prepoznali v zgornjem opisu vabimo, da oddate svojo prijavo preko: 
https://jobs.lever.co/dnb/e8898837-e9b9-4234-a122-ba1110f3f2b9 


