
 
 
Podjetje Resalta d.o.o. je eno od vodilnih neodvisnih podjetij na področju energetskih 
storitev in razvoja obnovljivih virov energije na območju JV Evrope. V podjetje vabimo 
novega sodelavca na delovnem mestu 
 
 

ASISTENT ZA RAZVOJ POSLOVANJA (M/Ž) 
 
 
Vaše delo bo zajemalo naslednje naloge: 
 

• izvajanje in doseganje prodajnega načrta področja; 
• prepoznavanje in razvoj novih poslovnih priložnosti ter pridobivanje 

potencialnih kupcev s trženjskimi kampanjami, mreženjem in telefonskimi 
kampanjami;  

• odgovornost za vse administrativne naloge, povezane s ponudbami za 
različne stranke; 

• spremljanje razpisov in javnih naročil v državi delovanja;  
• samostojna analiza razpisne dokumentacije javnih naročil, prepoznava 

zahtevanih dokumentov, ki so potrebni za oddajo ponudbe, in priprava 
dokumentacije (npr. finančna poročila, profili podjetij, reference o projektih ali 
pravni dokumenti) 

• komunikacija z drugimi povezanimi enotami, področji in podpornimi funkcijami 
z namenom priprave celostne predstavitve/ponudbe ter pridobitve vseh 
podatkov za javna naročila  

• v okviru priprave razpisa proaktivno vzpostavljate stike s strankami in 
zunanjimi partnerji 

• identifikacija novih projektov in poslovnih priložnosti (sestavni del prodajnega 
načrta); 

• skrb za koordinacijo in komunikacijo s stranko tekom priprave in izvedbe 
projektov; 

• preverjanje in analiza finančne ustreznosti strank; 



• preverjanje in preliminarna ocena potreb in interesa strank s pridobivanjem 
podatkov o porabi, ki so potrebni za izračun ponudbe; 

• vizualna in vsebinska priprava komercialnih dokumentov 
 
 
 
K prijavi vabimo kandidate, ki: 
 

• imajo do 3 let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih; 
• imajo višjo ali visoko strokovna izobrazbo ekonomske vede ali podobno 
• jih zanima tema trajnostnega razvoja in bi delali za podjetje, ki deluje proti 

podnebnim spremembam 
• si nenehno postavljajo izzive in so pripravljeni pridobivati nova znanja in 

spretnosti 
 

Zaželeno je, da imajo kandidati naslednje sposobnosti: 
 

• dobro znanje angleškega jezika,  
• napredna računalniška znanja: MS Office; 
• odlične komunikacijske spretnosti, zlasti pisne spretnosti 
• sposobnost načrtovanja in organiziranja; 
• sposobnost reševanja problemov; 
• sposobnost timskega dela in sodelovanja; 
• izkušnje z orodji za upravljanje odnosov s strankami (kot je Salesforce/Zoho) 

so prednost 
• vozniško dovoljenje in po potrebi  prilagodljivost glede potovanj po državah 

članicah skupine Resalta. 
 
 
Od nas lahko pričakujete: 
 

• zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo, 
• redno in stimulativno plačilo, 
• dinamično delovno okolje, 
• priložnost za osebni in strokovni razvoj ter samostojno delo, ob katerem boste 

lahko uresničili svoje potenciale. 
 
 
Vaše prijave pričakujemo na: tinca.stopar@resalta.com do 31. 10. 2022. 
 
 


