
POMOČNIK
DIREKTORJA  ZA
PRODAJO IN
TRŽENJE  (M/Ž)

Kmetijski inštitut Slovenije za delo v prodaji in trženju išče sodelavca na delovnem mestu POMOČNIK
DIREKTORJA ZA PRODAJO IN TRŽENJE (M/Ž). Pomočnika direktorja imenuje direktor Kmetijskega
inštituta Slovenije za čas svojega mandata t. j. predvidoma do 30. 9. 2028.

organizacija, vodenje, nadzor in poročanje s področja prodaje in trženja
samostojno vodenje in razvoj odnosov z obstoječimi in potencialnimi kupci z namenom
uresničevanja poslovnih priložnosti
vodenje aktivnosti prodajnega procesa od poslovne priložnosti do podpisa pogodbe
spremljanje in analiza poslovanja s kupcem
koordinacija z drugimi oddelki v zvezi z vsemi distribucijskimi procesi
spremljanje tržnih trendov z namenom pravočasnega ukrepanja in prilagajanja pogojem na
trgu
izvajanje tržnih raziskav gibanja cen, vključno z napovedjo cen, tržnih trendov in tržne
strategije
prodajne predstavitve, izdelava ponudb in ponudbene dokumentacije
identifikacija novih področij rasti in razvoj prodajnega toka
realizacija prodajnih načrtov in aktivnosti za doseganje prodajne rasti
skrb za dobre odnose in pogoje sodelovanja z obstoječimi kupci ter identificiranje in
usklajevanje pogojev z novimi kupci
skrb za digitalizacijo procesov v prodaji in trženju
spremljanje informacij in novosti z delovnega področja
opravljanje drugih del skladno z usposobljenostjo delavca in navodili delodajalca

Opis del in nalog

Pričakujemo
zahtevana izobrazba: magisterij znanosti ali univerzitetna izobrazba oz. izobrazba, pridobljena
z bolonjskim študijem 2. stopnje ekonomije, menedžmenta, tehničnega ali drugega sorodnega
področja
najmanj 5 let delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu
znanje angleškega jezika
obvladovanje računalniških orodij MS Office



zanimivo in dinamično delo vpeto v mednarodno okolje
odlično ekipo sodelavcev in prijetno delovno vzdušje

Nudimo

Kmetijski inštitut Slovenije

Prijave na razpis so na voljo do 16. 3. 2023.

V zadevo elektronske pošte obvezno navedite naziv delovnega mesta, na katerega se prijavljate.
Upoštevali bomo prijave, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku.

Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti na naslov, naveden v življenjepisu.

V besedilu zapisani izrazi, v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.

organizacijske in vodstvene sposobnosti
sposobnost timskega dela in hitrega prilagajanja spremembam
veselje in občutek za delo z ljudmi
odlične komunikacijske sposobnosti
pogajalske sposobnosti, ciljna naravnanost in usmerjenost k rezultatom

Osebnostne lastnosti 

dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katerega mora biti razvidna
stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba in dokazilo o izkušnjah na
primerljivih delovnih mestih.

Če ste prepoznali priložnost in vam opisano delovno mesto predstavlja osebni izziv, nam na
kadri@kis.si pošljite prijavo z življenjepisom ter dokazili:


