Skupino ISKRA ISD d.o.o. odlikuje 70-letna tradicija iz področja predelave kovin, plastičnih
mas, litja aluminija ter galvanske zaščite. Delujemo na področju avtomobilske industrije,
energetike in bele tehnike. Skupina šteje 600 sodelavcev in jo sestavlja 5 družb.
Ponujamo vam možnost, da skupaj z nami uresničite svoje poklicne ambicije.
Družba ISKRA ISD STRUGARSTVO d.o.o. k sodelovanju vabi rojenega vodjo in timskega
človeka z večletnimi izkušnjami v prodaji za delovno mesto:

VODJA PRODAJE (m/ž)
Iščemo samostojnega, samoiniciativnega in kreativnega vodjo prodaje. Če ste odličen vodja,
sposobni samostojno voditi izvedbo prodajne strategije in pripeljati podjetje do željenih
prodajnih ciljev, vas vabimo, da se prijavite na prosto delovno mesto in postanete del zgodbe
o uspehu v mednarodno priznanem podjetju.
Glavne naloge bodo:
• raziskava trga, izbira produkta, trga in potencialnih kupcev
• skrb za rast prodaje, za kupce, produkte in trg
• sodelovanje pri pripravi poslovnega načrta
• sistematično zbiranje informacij na trgu za podporo poslovnim odločitvam
• organiziranje in vodenje dela v prodaji
• optimiranje prodajnih procesov
• uvajanje novih delavcev v času usposabljanja
• razvoj in spodbujanje delavcev
Pričakujemo:
• univerzitetno izobrazbo – prednost bodo imeli kandidati s strojno smerjo
• poznavanje strugarstva in avtomobilske industrije
• tržno miselnost in sposobnost pogajanja
• sposobnost natančnega in sistemskega dela
• aktivno znanje vsaj dveh tujih jezikov (angleščina pogoj, nemščina željena)
• poznavanje orodij MS Office (Word, Excel, Power Point)
• poznavanje ISO standardov
• odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti
• pripravljenost na službene poti doma in v tujini
• sposobnost vodenja sodelavcev in poslovnih procesov
• sposobnost sprejemanja odločitev, kreativnost in odgovornost na delovnem mestu
• vestnost, natančnost, proaktivnost, odgovornost ter timsko naravnanost
Nudimo vam zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom, zanimivo delo,
ustvarjalno delovno okolje in stimulativno nagrajevanje.
Prijavo z življenjepisom pošljite na elektronski naslov,
kadri@iskra-isd.si, najkasneje do 15.10.2018.
Več o podjetju si lahko preberete na spletni strani http://www.iskra-isd.si.

