
 

 

Družba SIJ Elektrode Jesenice d. o. o. s sedežem na Jesenicah je največji slovenski proizvajalec elektrod in varilne žice ter  
drugih dodajnih materialov za ročno, polavtomatsko in avtomatsko varjenje jekla in različnih barvnih kovin. Družba SIJ 
Elektrode Jesenice d. o. o. je del skupine SIJ - Slovenska industrija jekla. 
 
Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje 
na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna 
dejavnost (Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina je s svojimi izdelki prisotna 
na več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske zaposlovalce in izvoznike. 
 
Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za delovno mesto 
 

KOMERCIALIST PRODAJE 

Število prostih mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• aktivno promoviranje in izvajanje prodajnih strategij; 

• sodelovanje pri organiziranju in vodenju poslovanja s ključnimi kupci s ciljem 
povečanja zadovoljstva in obsega sodelovanja; 

• sodelovanje pri pripravi prodajnih strategij, planov in pogajalskih izhodišč; 

• skrb za kvalitetne in dolgoročne odnose z obstoječimi strankami; 

• skupno iskanje rešitev z uporabniki varilnih materialov, predlaganje tehničnih 
rešitev, predstavitve proizvodov, svetovanje kupcem; 

• sodelovanje pri procesu reševanja reklamacij; 

• aktivno iskanje prodajnih priložnosti za ostale izdelke družbe in skupine SIJ - 
navzkrižna prodaja; 

• skrb za trženje novih izdelkov določenega prodajnega programa; 

• dajanje ponudb kupcem z vsemi potrebnimi dodatnimi informacijami s pomočjo 
in komunikacijo z ostalimi službami v podjetju; 

• razvoj in izvajanje načrtov in strategij za razširitev baze strank; 

• iskanje in pridobivanje novih potencialnih strank; 

• razvoj prodajne mreže in razvoj prodajnih formatov; 

• vodenje aktivnosti za dosego prodajnih ciljev in doseganje optimalnih zalog blaga; 

• priprava prodajnih analiz in poročil prodajnega kanala/področja, ki ga pokriva; 

• druge naloge, po navodilu nadrejenih, ki jih delavec izvaja skladno s svojo 
usposobljenostjo; 

• poročanje nadrejenemu skladno z organigramom. 
 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • VII. stopnja izobrazbe ustrezne smeri in vsaj 3 leta delovnih izkušenj s področja 

dela; 

• alternativno: VI stopnja izobrazbe ustrezne smeri in vsaj 4 leta ustreznih delovnih 
izkušenj; 

• poznavanje proizvodnega programa družbe (varilni materiali); 

• poznavanje dela z računalnikom (Windows okolje, Microsoft Office, podatkovne 
baze); 

• aktivno znanje nemškega in angleškega jezika; 

• analitične in organizacijske sposobnosti;    

• visoka odgovornost in motiviranost za delo; 

• natančnost, zanesljivost, profesionalnost; 

• visoka stopnja samoiniciativnosti in osebne integritete; 

• pripravljenost za službena potovanja (vozniški izpit B kategorije). 
 

 
 

 Izbranemu kandidatu nudimo: 
 • delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela;  

• strokovno usposabljanje in izobraževanje; 

• možnost razvoja kariere in napredovanja. 
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 Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen 
čas s poskusnim delom šest mesecev. 

  

 Kraj opravljanja dela: Jesenice, teren 

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni 
izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov 
tanja.volmajer@elektrode.si  ali na naslov družbe: SIJ Elektrode Jesenice d.o.o., Cesta 
železarjev 8, 4270 Jesenice, do vključno 31.01.2018. 

 


