
 

 

 

 

Gomilsko, 3. 9. 2021 

Razpis za delovno mesto MANIPULANT BLAGA / 

MEŠALEC LAKOV(m/ž) 
 

Zaradi širitve prodajnega programa vabimo v kolektiv novega sodelavca za delovno 
mesto Manipulant blaga in mešalec lakov Če so avtomobili vaša strast, se ne bojite 
pridobiti nova znanja in izkušnje s področja avtoličarske dejavnosti, ste pripravljeni 
vložiti svoj čas in energijo v rastoče podjetje, imamo zagotovo ponudbo za vas. Delo je 
pošteno nagrajeno, nas pa zanima predvsem, kdo ste in kaj znate. 
 
VAŠE ZADOLŽITVE SO: 
- Priprava komisionov v skladišču, 
- pomoč pri odpremi komercialistov na terenu,  
- pomoč pri pridobivanju naročil strank po telefonu in v skladišču,, 
- prevzem blaga v skladišče in vnašanje v program Pantheon,  
- ustna in pisna korespondenca s strankami in dobavitelji v slovenskem in po potrebi 
angleškem jeziku, 
- izdelava ponudb, spremljanje, skrb za realizacijo, 
- mešanje lakov v mešalnici. 
 
KAJ PRIČAKUJEMO 

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

skladišču, 

- dobre organizacijske sposobnosti, delavnost, komunikativnost, natančnost, vestnost, 

- veselje do dela v skladišču in s strankami,  

- sposobnost za timsko delo in fleksibilnost, 

- prednost imajo osebe z izkušnjami s področja avtoličarstva, ni pa pogoj, 

- srednješolska izobrazba tehnične smeri ali logistike, višješolska izobrazba tehnične smeri, 

- poznavanje programa Pantheon, aktivna uporaba osnovnih Office programov, 

- vozniški izpit B-kategorije, 

- znanje angleškega jezika, 

- zaželen je opravljen izpit za viličarja. 

 

 

KAJ NUDIMO 

- Delo v mlajšem, perspektivnem in prodornem podjetju, 

- dinamično delo, pridobivanje novih delovnih izkušenj in osebnostno rast, 

- možnost aktivnega sodelovanja pri razvoju podjetja in načrtovanju poslovanja, 

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- velik, neizkoriščen potencial podjetja, 

- zaposlitev za nadomeščanje delavca za določen čas 15 mesecev s 3-mesečnim poskusnim 

delom in možnost podaljšanja za nedoločen čas glede na rezultat dela, 

- možnost sodelovanja preko s. p., 

- redno plačilo za opravljeno delo s stimulativno lestvico nagrajevanja.  

 

 

Če se vidite v naši zgodbi in vam delo ni tuje, prepoznate svoje ambicije v vsebini razpisa, vas 

vabimo, da svojo prijavo z življenjepisom in dokazili pošljete do 12. 9. 2021 izključno na mail 

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