
 
 

 

 

Projektni vodja- M/Ž 

Projektni vodja za uvedbo novega prodajnega programa 
 
V podjetju Trevis že 27 uspešno tržimo in razvijamo zaokrožen in komplementaren prodajni program 
izdelkov s področja arhivske, muzejske in logistične opreme. Smo tudi eden večjih izvajalcev 
kompleksnih projektov po celotni EU na področju največjih knjižnic, arhivov in muzejev. Ker želimo 
aktivno sodelovati pri uveljavljanju svetovnih trendov, smo se odločili, da v naš prodajni portfelj 
dodamo nov prodajni program, ki je komplementaren našemu že obstoječemu programu. Pomeni tudi 
nadgradnjo, ki naslavlja prihodnje izzive človeštva v okviru podnebnih sprememb in prehranske 
varnosti. Tehnološki proces je relativna novost na svetovnem trgu, je pa že skoraj povsem razvit, saj ga 
naši tuji poslovni partnerji implementirajo že od leta 2020. Nekaj projektov je že izvedenih v Franciji, 
Belgiji in Združenih arabskih emiratih  ter na Nizozemskem in v ZDA.  
 
Gre torej za implementacijo in prenos tehnološko že razvite tehnologije, ki je tudi že uspešno 
implementirana.  
 
Za izvedbo pilotnega projekta bodo kandidatu na voljo vsa potrebna sredstva in viri. 
 
Projektni vodja mora biti motiviran in vztrajen, da izvede projekt od začetka do zaključka. Imeti mora 
organizacijske sposobnosti, pogum in sposobnost za sprejemanje odločitev, z vedno prisotnim 
občutkom odgovornosti. 
 
Vsak izdelek v tehnološkem procesu predstavlja posebno projektno nalogo, ki vključuje več poslovnih 
partnerjev in proizvajalcev, zato mora delovati povezovalno, imeti sposobnost samostojnega in 
timskega dela, pogajalske sposobnosti. Delo poteka v mednarodnem okolju, zato so poleg 
komunikativnosti pomembne še medkulturne kompetence.  
 

Želimo kandidata, ki ima željo po strokovnem in osebnem razvoju, je pripravljen na pridobivanje novih 

znanj in izpopolnjevanja, ima voljo do dela, sposobnost reševanja problemov, je samoiniciativen in 

kreativen.  

 

 

Izobrazba: 
visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) ali specialistično izobraževanje, magistrska 
izobrazba (druga bolonjska stopnja), smeri: ekonomija, projektni management. Kandidat je lahko 
absolvent ustreznih smeri. 
 
Delovne izkušnje: ni zahtevano 
 
Vozniško dovoljenje: B 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Znanje jezikov: 
slovenski jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče 
angleški jezik: razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče 
 

 

Računalniška znanja: 

urejevalniki besedil – zahtevno 

delo s preglednicami – zahtevno 

delo z bazami podatkov – zahtevno 

poznavanje računalniških omrežij – zahtevno 

 

 

Drugi pogoji: 

Od kandidata pričakujemo željo po strokovnem in osebnem razvoju, pripravljenost za pridobivanje 

novih znanj in izpopolnjevanja, voljo do dela, odgovornost, samoiniciativnost, kreativnost, 

organizacijske sposobnosti, sposobnost hitrega in smotrnega odločanja, samostojnega in timskega 

dela, reševanja problemov, pogajalske sposobnosti, komunikativnost in medkulturne kompetence. 

 

 

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 

Poskusno delo: 3 mesece 

Za absolvente: delo preko študentske napotnice, po zaključku šolanja pa redna zaposlitev 

Rok za prijave: 16.1.2023 

Način prijave kandidata: kandidati naj pošljejo vlogo po E-pošti 

Kontakt za kandidate: tajnistvo@trevis.si  
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