
Vstopi v digitalni svet priložnosti. 
Pridruži se nam kot
strokovni sodelavec v nabavi za IKT-področje (m/ž) 

PONUJAMO

V Telekomu Slovenije, vodilnem slovenskem ponudniku najsodobnejših IKT-rešitev, iščemo 
sodelavca oz. sodelavko z izkušnjami na področju vodenja in koordiniranja kompleksnih nabavnih 
projektov s tehničnega področja (IT oz. omrežnih elementov). 

Postali boste del ekipe izkušenih sodelavcev, sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki s tehničnega 
področja in sproti spremljali trende na področju telekomunikacijskih in IT-storitev.

Če želite biti del naše zgodbe, ste samoiniciativni, proaktivni in dober pogajalec, se nam pridružite.

¬ služben mobitel in mobilni paket,   
¬ mesečni popust za domači fiksni priključek v višini 

37 EUR,
¬ premijo dodatnega prostovoljnega pokojninskega 

zavarovanja (po enem letu zaposlitve),
¬ možnost stimulativne finančne nagrade,
¬ dodatek na delovno dobo (v višini 0,5 % bruto 

plače za vsako leto),
¬ regres, ki je višji od povprečja v Republiki Sloveniji, 

božičnico in možnost 13. plače,
¬ 7,96 EUR/dan povračila stroškov prehrane,
¬ možnost nedenarne nagrade,
¬ možnost izobraževanj in usposabljanj,

¬ mentorstvo ob zaposlitvi,
¬ ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno 

podjetje (za zaposlene in otroke zaposlenih),
¬ kolektivno nezgodno zavarovanje,
¬ možnost vključitve v kolektivno zavarovanje za 

specialistične preglede,
¬ dodatne preventivne aktivnosti s področja skrbi za 

zdravje zaposlenih,  
¬ aktivnosti v okviru športnega društva in športne 

dogodke, 
¬ formalna in neformalna druženja,
¬ ostale dodatne ugodnosti.

VSEBINA DELA
¬ izvajanje zahtevnejših nabavnih postopkov s tehničnega 

področja,
¬ komunikacija in koordinacija aktivnosti,
¬ komunikacija in vodenje aktivnosti ter pogajanja z 

dobavitelji (tudi v angleškem jeziku),
¬ priprava analiz ponudb in poročil,
¬ priprava pogodb in ostale dokumentacije ter ustrezna 

administracija,
¬ skrb za dobavitelje in priprava strategij dela z njimi,
¬ iskanje potencialnih dobaviteljev, analize trga, 
¬ izdelava ocen tveganj sodelovanja z dobavitelji. 

OSEBNOSTNE LASTNOSTI, KI NAS NAVDUŠIJO 
¬ visoka etična načela,
¬ odlične pogajalske sposobnosti, 
¬ samoiniciativnost,
¬ proaktivnost,
¬ pozitivna naravnanost,

¬ gospodarnost,
¬ komunikativnost,
¬ interes za novosti in nova znanja,
¬ timsko delo,
¬ zanesljivost in natančnost,
¬ odgovornost. 

POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA
¬ znanje angleškega jezika,
¬ poznavanje tehničnega področja,
¬ zaželena VII. stopnja izobrazbe (1. oz. 2. bolonjska 

stopnja),
¬ zaželene izkušnje v nabavi,
¬ aktivno poznavanje programov Excel, Powerpoint in 

Word,
¬ vozniški izpit B-kategorije.

Delovno mesto je v Ljubljani, pogodba o zaposlitvi pa bo 
sklenjena za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana Sledite nam tudi na  in .

PRIJAVA

Do vključno 14. 2. 2023

Zaposlujemo po načelu  
raznolikosti in enakih možnosti.

https://zaposlitev.telekom.si/job/strokovni-sodelavec-v-nabavi-za-IKT-podro%C4%8Dje/897998601/

