
Zapiranje zank, preprečevanje odpadkov in ohranjanje virov. Od leta 1991 razvijamo prilagojene, 

integrirane okoljske storitve za stranke v vseh panogah. 

 

Svojo ekipo širimo, zato iščemo: 

Samostojnega strokovnega sodelavca za razvoj 

Ljubljana, Slovenija 

Ste ustvarjalna oseba z močno podjetniško žilico, želite razviti nekaj novega in aktivno sodelovati pri 

izvajanju novih projektov? 

Če želite delati v: 

- mednarodnem podjetju, ki ceni zaposlene in jim daje možnost za učenje in razvoj; 

- zaupnem, zanesljivem in sodelovalnem delovnem okolju z močno podporo, 

- vas zanima okolijska tematika, razvijanje novih produktov in analize trga in marketinške 

raziskave. 

Kot oseba ste: 

- inovativni in ustvarjalni, 

- radi načrtujete in razmišljate strateško, 

- komunikativni, dinamični, proaktivni, 

- imate VII. ali VI. stopnjo izobrazbe, 

- imate ustrezno znanje angleškega jezika, 

- imate napredne računalniške veščine, 

- imate vozniški izpit kategorije B. 

Vaše ključne dejavnosti bodo: 

- razvoj novih izdelkov in storitev, 

- analiza trga in tržnih potencialov, razvoj izdelkov, 

- izvajanje, merjenje rezultatov in predlogi za izboljšave, 

- priprava obvestil, 

- iskanje in preučevanje mednarodnih predelovalcev odpadkov, ki so del EU in SEE PRO, 

- zasnova novih razvojnih projektov za podjetje (jajčni biološki odpadki, nove sheme, novi 

projekti, ki podjetjem omogočajo implementacijo zahtev EU in lokalnih predpisov – jajčne 

direktive SUP), 

- načrtovanje, priprava, izvedba in merjenje rezultatov za pilotne projekte, 

- pridobivanje partnerjev in virov financiranja za pilotne projekte, 

- povezovanje in sodelovanje z vsemi oddelki v podjetju, 

- priprava, izvedba in trženje storitev RSI za stranke, 

- razvoj novih rešitev in projektov za stranke, 

- upravljanje internih projektov, 

- priprava, izvedba in trženje storitev RSI za stranke, 

- delo pod vodstvom nadrejenega. 

Vaše odgovornosti bodo: 



- odgovorno, strokovno, učinkovito in pravočasno opravljanje dela ob upoštevanju temeljnih 

usmeritev delodajalca, zakonskih določil, izvršilnih predpisov, temeljnih publikacij, predpisov 

delodajalca, 

- vlaganje vseh svojih intelektualnih in delovnih sposobnosti v razvoj delodajalca in 

uresničevanje načrtovanih ciljev delodajalca kot celote, 

- zvestoba do delodajalca, pripadnost podjetju in skrb po načelu vestnosti in poštenosti za 

ugled in promocijo podjetja ter dobre poslovne odnose s sodelavci, strankami in poslovnimi 

partnerji, 

- strokovno in kakovostno poročanje o rezultatih dela, ki so podlaga za poslovne odločitve, 

- odgovornost za uresničitev poslovnih načrtov podjetja, 

- odgovornost za zakonitost poslovanja družbe, 

- varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov. 

Ponujamo vam: 

- Pogodbo za polni delovni čas za nedoločen čas s šestmesečnim poskusnim obdobjem 

- Stimulativni dohodek 

- Razvoj vaših osebnih spretnosti in sposobnosti, možnost napredovanja 

- Prilagodljiv delovni čas 

- Prilagodljive delovne pogoje 

Pridružite se naši ekipi in postanite del naše zmagovalne zgodbe! 

Svojo prijavo pošljite v angleškem jeziku na naslov posao@interzero.hr 

 

mailto: posao@interzero.hr

