
  
  

Javnirazpisi.com je del Tender Service Group - dinamično rastoče skupine podjetij, ki delujejo v 16 

državah in ponuja informacijsko storitev za razpise (B2B).   

V slovenski podružnici v Ljubljani povečujemo ekipo in vabimo skrbnika strank za telefonsko podporo 

za stranke B2B za upravljanje zahtev preko dohodnih in odhodnih klicev ter za razvoj nove baze strank. 

Naše poslanstvo je zagotoviti najpopolnejšo bazo javnih razpisov in javnih naročil z najvišjo 

kakovostjo storitev za stranke že od leta 2005.  

  

Skrbnik strank (m/ž)  

O podjetju:  

Iščemo kandidata za delovno mesto »Skrbnik strank (m/ž)« v slovenski podružnici Ljubljana Šiška z 

delovnikom od ponedeljka do petka (8-16h):  

  

Vaše delo bo zajemalo:  

- podpora obstoječi bazi podatkov strank,  

- širitev baze strank z iskanjem novih prodajnih kanalov,  

- organiziranje, priprava in izvajanje prodajnega procesa s strankami z namenom ustvarjanja trdnega 
in dolgoročnega poslovnega sodelovanja, - spremljanje procesa prodaje od začetka do konca,  

- spremljanje in arhiviranje podatkov o kontaktih s strankami,  

- sodelovanje v marketinških aktivnostih z namenom pridobivanja potencialnih novih strank.  

P  

Iščemo kandidate, ki:  

- so učljivi in imajo razvite delovne navade, - radi komunicirajo in realizirajo cilje,  

- so pri delu odgovorni, etični in vztrajni,  

- so v odnosu do sodelavcev korektni, zanesljivi in spoštljivi, - imajo V., VI. stopnjo ekonomske smeri 
ali druge družboslovne smeri, - so računalniško pismeni.  

  

Prednost bodo imeli kandidati, ki:  

- imajo izkušnje s področja telefonske prodaje (od 1 do 3 let).  

  

Nudimo:  

- zaposlitev v slovenski podružnici mednarodnega podjetja,  

- zaposlitev za določen čas s poskusno dobo 3 mesecev, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,  

- delo v dejavnosti, ki je odporna na krize,  

- podpora s preizkušenimi priročniki in predlogami,  

- delovno vzdušje v odprti, dinamični in motivirani skupini,  

- spremljanje in uvajanje v času poskusnega dela,  
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- delo v stabilnem podjetju z urejenimi pogoji dela,  

- pridobivanje novih znanj, izkušenj in kontaktov s področja javnih naročil, - timski duh z močnim 
poudarkom na kakovosti in inovativnosti, - parkirno mesto ter obilo kave ali čaja.   

  

Začetek dela: možen takoj.  

  

Prijave:  

Se vidite kot del naše ekipe? Odlično! Vabimo vas, da pošljete svoj CV z odgovori na spodnja 

vprašanja do vključno 31.03.2023 na mail edina.birkelbach@javnirazpisi.com.   

1. Na kratko opišite svoje profesionalne izkušnje na področju prodaje.   

2. Zakaj mislite, da vaš profil ustreza tem delovnem mestu.  

3. Kakšno plačilo pričakujete?  

  


