
 

 

Zaposlimo / Paradajz d.o.o. 

Prodajni referent (m/ž) 

 

Ti je v veselje delo v prodaji in si želiš postati del najbolj LUŠTne ekipe? Si ambiciozen, timski človek, 

sposoben/a nositi odgovornost samostojnega dela? Ponujamo ti zaposlitev v dinamičnem in prijaznem 

delovnem okolju. V našem podjetju verjamemo v potencial vsakega sodelavca/ke. Cenimo 

odgovornost, zanesljivost in delavnost. Kolektiv našega podjetja deluje na osnovi sodelovanja in 

medsebojnega spoštovanja.  

 

Naloge sodelavca/ke: 

• Prodaja izdelkov oziroma pridelkov podjetja; 

• Spremljanje, komuniciranje in korespondenca s kupci;  

• Pridobivanje novih kupcev;  

• Skrb za dokumentacijo (priprava dokumentacije in spremljajoče dokumentacije za prodane 

pridelke, priprava faktur in drugih odpremnih dokumentov ter dokumentov, povezanih z 

odpremo blaga); 

• Sodelovanje s skladiščem pri izvrševanju odprem;  

• Samostojno in odgovorno izvajanje vseh komercialnih nalog po navodilu vodje. 

 

Pričakujemo:  

• VI. stopnja tehnične ali ekonomske smeri; 

• Poznavanje prodajnih postopkov ter poznavanje trgovinske zakonodaje in obvladovanje 

kalkulacije cen; 

• Poznavanje poslovnega bontona, veščine komercialnega poslovanja in komunikacije s 

strankami; 

• Sposobnost učinkovite komunikacije, dobre organizacijske in pogajalske sposobnosti, visoka 

delovna zavezanost, želja po učenju in izobraževanju; 

• Vsaj 2 leti delovnih izkušenj na komercialno - prodajnem področju;  

• Zelo dobro znanje angleškega jezika; dodatni jeziki predstavljajo prednost (nemščina, 

hrvaščina, madžarščina); 

• Samostojnost, odgovornost in natančnost. 

 

Ponujamo:  

Ponujamo vam zaposlitev za polni delovni čas 40 ur in delo v urejenem in stabilnem delovnem okolju.  

Z izbranim kandidatom bomo sklenili pogodbo za čas enega leta s poskusno dobo 3 mesecev. Nadalje 

možnost zaposlitve za nedoločen čas.  

Te zanima raznoliko in razgibano delo? Te veseli delo med in z ljudmi? Si komunikativen/a in 

prijazen/a? Se dobro vključiš v timsko delo? Vabimo te, da se pridružiš LUŠTni ekipi.  

Prošnjo lahko pošlješ elektronsko na livija.bukovec@lust.si, po pošti na naslov: Paradajz 

d.o.o, Renkovci 57/c, 9224 Turnišče ali osebno v tajništvu družbe Paradajz d.o.o., Renkovci 

57/c, 9224 Turnišče. Rok oddaje prošnje je 15.12.2021. 
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