
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
Že 145 let ustvarjamo barvito ugodje bivanja in narekujemo trende. Ponujamo vam priložnost, da se pridružite 
mednarodno uveljavljenemu slovenskemu podjetju, ki ponuja široko paleto izdelkov in storitev s področja barvnih 
premazov in fasadnih sistemov. Številnim kupcem je JUB prva in edina prava izbira, zdaj pa vam ponujamo 
priložnost, da naša prva izbira postanete tudi vi.  

Priznano slovensko podjetje vas vabi v svojo ekipo. Če ste študent/ka na koncu svoje študijske poti in že 
razmišljate o svoji karierni poti, vam nudimo priložnost, da začnete in se dokažete na delovnem mestu: 
 
 

Komercialist za izvozne trge  
za nemško govoreča tržišča (m/ž) 

 

 

Prijave zbiramo do 19.6.2022.  

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbe z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom ter dokazili 

po e-pošti: zaposlitev@jub.si, s pripisom: "Za razpis: Komercialist za izvozne trge". 

 

Izkazali se boste lahko pri naslednjih zadolžitvah: 

• sodelovanje pri kreiranju, vodenju in uresničitvi 
prodajne strategije na tujih trgih,  

• sodelovanje pri vodenju in razvoju prodajne 
mreže na tujih trgih (iskanje novih kupcev in 
prodajnih kanalov, sklepanje pogodb), 

• nadzor nad naročili, planom in odpremami,  

• odličnost v komuniciranju s kupci in poznavanju 
trga,  

• sodelovanje s  prodajnim timom na tujih trgih, 

• upravljanje s terjatvami,  

• upravljanje z Jumix mešalnimi centri na tujih 
trgih, 

• spremljanje prodajnega asortimana  in tržnih 
aktivnosti  konkurence,  

• sodelovanje pri reševanju reklamacij na svojem 
področju. 

 

Od vas pričakujemo: 

• da ste v fazi zaključevanja študija za pridobitev 
višješolske ravni izobrazbe ekonomske, 
gradbene ali druge ustrezne smeri, 

• in da boste študij tudi dokončali, 

• pisno in ustno znanje nemškega jezika je pogoj, 
zaželeno tudi znanje angleškega jezika, 

• da ste začetnik na svoji karierni poti - delovne 
izkušnje niso potrebne, 

• komunikacijske sposobnosti in sposobnost 
samozavestnega nastopanja,, 

• prodajno usmerjenost in samoiniciativnost, 

• aktivno uporabo Office programov (Excel, 
Word, PowerPoint…), 

• veljavno vozniško dovoljenje (B-kat.). 

• pripravljenost na terensko delo. 

 

Prednosti zaposlitve v JUB-u: 

• dinamično delo v priznanem slovenskem podjetju z dolgoletno tradicijo in odlično prepoznavnostjo na trgu, 

ki deluje v mednarodnem okolju,  

• delovno razmerje za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, s polnim 

delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom,  

• možnost izobraževanja in usposabljanja, 

• sproščeno in urejeno delovno okolje, 

• številne ugodnosti (projektne in letne variabilne nagrade, možnost vključitve v kolektivno dodatno 

pokojninsko zavarovanje, brezplačno parkirišče, topla prehrana, koriščenje počitniških kapacitet, dogodki za 

zaposlene, popust ob nakupu naših izdelkov, športni dogodki…). 
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