
 

 

 
 
 
 

Gomilsko, 8. 9. 2019 
 

Razpis za delovno mesto POSPEŠEVALEC 

PRODAJE NA TERENU (m/ž) 
 

Zaradi povečanega obsega dela vabimo v mlajši kolektiv novega, sodelavca na 
delovno mesto  Pospeševalec prodaje na terenu. Če se ne bojite pridobiti nova 
znanja in izkušnje s področja pospeševanja prodaje v avtoličarski dejavnosti, vas 
zanimajo avtomobili in ste pripravljeni vložiti svoj čas in energijo v zdravo 
podjetje, imamo zagotovo ponudbo za vas. Delo je pošteno nagrajeno, zanima nas, 
kdo ste in kaj znate. 
 
VAŠE ZADOLŽITVE: 
- Pospeševanje prodaje pri obstoječih in iskanje novih kupcev na terenu iz 
področja avtoličarstva, 
- ustna in pisna korespondenca s strankami in dobavitelji v slovenskem, po 
potrebi angleškem jeziku, 
- izdelava ponudb, spremljanje, skrb za realizacijo in poročanje, 
- samostojno sprejemanje naročil strank in realizacija dostave s tovornim 
vozilom, 
- skrb za obveščanje strank o novostih iz trga, 
- narava dela je terenska na področju Slovenije, vključena so izobraževanja v 
tujini. 
 
KAJ PRIČAKUJEMO 

- Zaradi narave dela imajo prednost mlajše moške osebe z najmanj 2 leti delovnih 

izkušenj iz področja prodaje, 

- Dobre pogajalske sposobnosti, komunikativnost, prodornost, ambicioznost, 

vztrajnost in natančnost, 

- veselje do dela na terenu,  

- prednost so komercialne izkušnje s področja avtoličarstva, 

- srednješolska izobrazba tehnične ali ekonomske smeri, višješolska ekonomske 

smeri, 

- poznavanje programa Pantheon, aktivna uporaba Office programov, 

- sposobnost za timsko delo in fleksibilnost, 

- kandidata iz Savinjske ali osrednjeslovenske regije, 

- vozniški izpit B-kategorije za terensko delo s tovornim vozilom, 

- znanje angleškega jezika 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

KAJ NUDIMO 

- Delo v mlajšem, hitro rastočem podjetju, 

- zelo dinamično delo z izzivi za pridobivanje novih delovnih izkušenj in osebnostno 

rast, 

- možnost aktivnega sodelovanja pri politiki podjetja in načrtovanju poslovanja, 

- delo v prijetnem delovnem okolju, z vizijo preprosto je najboljše, 

- velik potencial podjetja, 

- zaposlitev za nedoločen čas z 3-mesečnim poskusnim delom, 

- možnost sodelovanja preko s. p., 

- redno plačilo za opravljeno delo s stimulativno lestvico nagrajevanja.  

 

 

Naša vizija je postati eden izmed vodilnih podjetij na področju avtoličarstva in če 

prepoznate svoje ambicije v vsebini razpisa, si želite nekaj več, vas vabimo, da svojo 

prijavo z življenjepisom in dokazili pošljete do 23. 9. 2019 izključno na mail 

adriana.drobez@zven-marketing.si in z veseljem vas bomo povabili na razgovor. 

 
 


