
 

Zaposlimo / Paradajz d.o.o. 

Vodja nabave (m/ž) 

 

Med našo LUŠTno družino vabimo novega sodelavca/ko! Si ambiciozen, timski človek, sposoben/a 

nositi odgovornost samostojnega dela in ti je delo užitek? 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 in odgovornosti sodelavca/ke: 

 vodenje, planiranje, organiziranje in koordiniranje dela v službi za nabavo, 

 oblikovanje nabavne strategije skladno s cilji družbe in planom prodaje, 

 pogajanje z dobavitelji, komuniciranje z dobavitelji, vodenje optimalnih zalog, vodenje in 
usklajevanje dela nabavne službe ter sodelovanje z ostalimi službami, 

 vodenje pregleda nad zalogami, kontroliranje stroškov nabave, naročanje repromaterialov, 
blaga in storitev za potrebe procesov v proizvodnji, izdelava analiz, poročil, poročanje o 
nabavnih aktivnostih in realizaciji le-teh, izdelava planov nabave od domačih in tujih 
dobaviteljev, sodelovanje s prodajo in vsemi ostalimi procesi v proizvodnji, 

 komuniciranje z zunanjimi institucijami, spremljanje izvajanja nalog in ocenjevanje uspešnosti 
skupin in posameznikov v službi, sodelovanje v projektnih skupinah, izbira in ocenjevanje 
dobaviteljev. 

 

Pričakujemo: 

 zahtevane delovne izkušnje: vsaj 1 leto, 

 izobrazbo VI/1., VI/2, VII stopnje, 

 delovne izkušanje na podobnih delovnih mestih, 

 znanja s področja vodenja in organizacije, 

 znanje angleškega jezika, zaželeno znanje drugega tujega jezika – nemški jezik, 

 dobro poznavanje računalniških programov MS Office, 

 dobre organizacijske in komunikacijske sposobnosti, 

 dobre pogajalske sposobnosti, 

 ciljna naravnanost, 

 spodbujevalen in odločen vodja, 

 sposobnost samostojnega in sistematičnega dela, 

 sposobnost podajanja predlogov za izboljšave in izvedba le teh – proaktivnost, 

 timska naravnanost. 
 

Ponujamo: 

 Zaposlitev za polni delovni čas, 

 Zaposlitev za nedoločen čas s 6 meseci poskusnega dela, 

 Možnost osebne in profesionalne rasti. 
 

Oblika zaposlitve ali sodelovanja:  

 Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. 
 

Mesečno plačilo: po dogovoru 
 

Si se prepoznal/a v opisu in te delo zanima?  

Prošnjo lahko pošljete 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 5.07.2021. 
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