
Naš partner je inovativno slovensko storitveno podjetje, ki že več kot 13 let deluje na
področju tiska in upravljanja z dokumenti. Ker želi podjetje v prihodnje pivotirati v novi
poslovni model in se fokusirati na digitalizacijo poslovanja pri strankah podjetja, išče

DIREKTORJA PODJETJA m/ž
Strateško-operativna vodstvena pozicija ter odlična karierna

priložnost za delo v slovenskem podjetju, ki želi pivotirati v novi
poslovni model.

Direktor podjetja bo prioritetno odgovoren za uspešno vodenje in poslovanje družbe
v skladu z zastavljeno vizijo, cilji in strategijo družbe. Njegovo delo bo usmerjeno v
razvoj strateško pomembnih strank, storitev, procesov in sodelavcev ter sledenje

ciljem podjetja, za spodbujanje rasti prihodkov, doseganje zastavljene
dobičkonosnosti in razvoja organizacije in sodelavcev. Direktor poroča neposredno

skupščini družbe, vodi tim 38 sodelavcev in je odgovoren za poslovanje celotne
družbe.

zastopanje in predstavljanje družbe na trgu, v skladu z zakonodajo in splošnim
oziroma individualnim aktom družbe,
upravljanje odnosov in mreženje z vsemi relevantnimi eksternimi strankami

tesno in aktivno sodelovanje z vsemi vodji oddelkov z namenom ustvarjanja čim
bolj produktivnega in kooperativnega poslovnega sodelovanja, z jasnim ciljem
doseganja dodane vrednosti pri realiziranih poslovnih rezultatih
vodenje, spodbujanje, motiviranje in usposabljanje sodelavcev, z namenom dviga
ravni zadovoljstva in zavzetosti

načrtovanje in zagotavljanje implementacije in uveljavitve razvojne, prodajne in
marketinške strategije

vodenje finančnega poslovanja družbe in skrb za finančno stabilnost družbe.

GLAVNE ODGOVORNOSTI, DELOVNE NALOGE IN DOLŽNOSTI ZAJEMAJO:

1. Predstavljanje in zastopanje družbe

2. Vodenje in organizacija

3. Portfelj produktov in storitev
S ciljem izboljšati tržno pozicijo, v okviru sprejete poslovne strategije družbe
definiranje in zagotavljanje konstantnega razvoja ustreznega portfelja storitev.

4. Razvoj poslovanja, marketinška in prodajna strategija

5. Planiranje in kontroling



kazalniki s finančnega vidika: doseganje zastavljene dobičkonosti in plana
prodaje
kazalniki z vidika strank (zadovoljstvo kupcev, kakovost izdelkov in storitev...)
kazalniki notranjih procesov (tehnološke izboljšave procesov…)
kazalniki s področja vodenja (zadovoljstvo, zavzetost in razvoj zaposlenih…)

KLJUČNI KAZALNIKI USPEHA PRI UGOTAVLJANJU USPEŠNOSTI:

PROFIL KANDIDATA:

Izobrazba:                             univerzitetna izobrazba ekonomske ali ustrezne smeri
Jezikovno znanje:               angleščina, slovenščina
Delovne izkušnje:                5+ let delovnih izkušenj z vodenjem podjetja, z jasno
                                                izraženo sposobnostjo razvoja poslovanja in sodelavcev /      

tudi mladi manager, ki ima izkušnje z načrtovanjem in 
vodenjem uspešnega projekta ali start-upa

strateško razmišljanje, organizacijske in vodstvene sposobnosti
delegiranje in učinkovito vodenje sodelavcev
prepoznavanje sposobnosti in individualnih potencialov sodelavcev
visoka mera iniciativnosti, pro-aktivnosti ter odločnosti
usmerjenost v učinkovitost doseganja zastavljenih ciljev
dobre analitične sposobnosti / konceptualno razmišljanje
jasno postavljanje prioritet
odlične komunikacijske spretnosti ter prepričevalen prezentacijski stil

OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN VEŠČINE:

izjemne možnosti razvoja pri vodenju poslovanja in sodelavcev
plačni paket s stimulativnim delom
zaposlitev za nedoločen čas
spodbudno delovno okolje.
sedež podjetja je v Ljubljani.

NUDIMO VAM:

Če imate potrebne izkušnje in vam predstavljena karierna priložnost predstavlja
izziv, vas prosimo, da nam posredujete vaš življenjepis s sliko in vsemi priloženimi

dokazili ter s pripisom za razpis
"Direktor podjetja" na elektronski naslov: boc@boc.institute

ali se prijavite na našem kariernem portalu:
jobs.boc.institute
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