
 
 

 
SENIOR SOLUTIONS SALES 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! 
 
O VAŠI VLOGI 
Kot Senior Solutions Sales Advisor boste del slovenske prodajne ekipe za razvijanje novih 
prodajnih priložnosti na IT področju. Iščemo strokovnjak-a/-injo, ki ga/jo vodi strast do 
razvijanja novih prodajnih priložnosti, kompleksnejših projektov, iskanja novih strank in 
kontaktov ter sodelovanja z ostalimi oddelki v podjetju. Oseba mora odlično razumeti 
potrebe strank, predlagati ustrezne rešitve ter tako zagotavljati dolgoročno zadovoljstvo 
strank in dodano poslovno vrednost.  
 
KLJUČNE ODGOVORNOSTI 
• Razvijanje priložnosti in prodaja naprednih produktov in projektov na podlagi potreb 

obstoječih in novih strank. 
• Iskanje novih potencialnih strank, kontaktov in prodajnih priložnosti na slovenskem 

tržišču. 
• Upravljanje prodajnega cikla od začetka do konca (kontaktiranje strank, organizacija 

sestanka, vključevanje drugih oddelkov, celovito razumevanje potreb stranke, priprava 
ponudbe in ostale dokumentacije, pogajanja, podpis pogodbe). 

• Spoznavanje in razumevanje različnih procesov strank na področjih prodaje, 
marketinga, financ, skladnosti poslovanja in nabave, predvsem v povezavi s potrebami 
strank po različnih  podatkih in analitiki.  

• Odgovornost za proces predaje stranke nadaljnjemu skrbništvu ter onboarding strank. 
• Širiti produktni portfelj pri obstoječih strankah z novimi, predvsem naprednimi produkti. 
• Vzpostavljanje dolgoročnih partnerstev in poslovnih odnosov s strankami.  
• Usklajevanje s skrbniki strank in ostalimi oddelki glede priložnosti in strank. 
• Redno spremljanje trendov v različnih gospodarskih panogah in konkurentov. 
• Aktivno upravljanje in komuniciranje napredka glede doseganja planov in ciljev s 

pomočjo natančnega in pravočasnega upravljanja priložnosti, poročanja in 
napovedovanja.  

 
ZAHTEVE 
• Odlične prodajne, komunikacijske, predstavitvene in pogajalske veščine. 
• Dokazane izkušnje v prodaji, vztrajnost in usmerjenost k rezultatom. 



• Poznavanje in zanimanje za rešitve na IT področju, predvsem na področju poslovnih 
podatkov za odločanje in analitike.  

• Proaktivnost, odgovornost in sposobnost hitrega prilagajanja. 
• Pripravljenost na učenje in nadgrajevanje znanja. 
• Timsko naravna oseba. 
• Visokošolska ali univerzitetna izobrazba. 
• Odlično poznavanje MS Office. 
• Aktivno znanje angleškega jezika. 
• Vozniško dovoljenje B kategorije. 
 

KAJ NUDIMO: 

• Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev 
• 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/f29ad908-543b-44f6-b951-4a4455d6ee21 . 

 

 

 

 

 


