
Naziv DM: VODJA PRODAJE 

O družbi: 
 
Osnovna dejavnost družbe je prodaja in distribucija utekočinjenega naftnega plina na področju 
celotne Slovenije. Je podjetje z dolgo tradicijo na slovenskem trgu, saj se s skladiščenjem in 
distribucijo utekočinjenega naftnega plina (UNP) ukvarja že od leta 1968.  
 
Ostale dejavnosti družbe so tudi: 

• prodaja in distribucija tehničnih plinov in specialnih plinov ter mešanic 

• svetovanje, projektiranje in izvedba plinskih instalacij 

• dobava plinohramov, plinskih trošil in druge plinske opreme 

• servisiranje in vzdrževanje tlačnih posod – plinohramov in plinskih postaj 
 
Opis delovnega mesta: 
 

• vodenje, usmerjanje in izvajanje tržnih aktivnosti; 

• sodelovanje pri kreiranju politike prodaje 

• priprava prodajnih in marketinških strategij; 

• ciljno povečevanje tržnega deleža; 

• spremljanje uspešnosti prodaje; 

• izdelava ponudb in predlogov cenikov ter plačilnih pogojev; 

• spremljanje realizacije naročil skozi vse faze procesa do končne izdelave 

• analiziranje in spremljanje trga (pregled potencialnih možnosti na trgu in zbiranje podatkov o 
kupcih, konkurenci, izdelkih); 

• vodenje prodajnega tima in podporne pisarne; 
 

Pogoji: 

• VI, VII. Stopnja izobrazbe; 

• Ekonomska, tehnična smer; 
• 5 let delovnih izkušenj; 
• vozniški izpit B kategorija; 
• dobro poznavanje dela na osebnem računalniku, MS Office – posebno Excel, Power Point; 
• znanje hrvaškega in angleškega jezika. 

 
Pričakovanja: 
 

• sposobnost timskega dela, delitev znanja in izkušenj, prizadevanje za skupne cilje; 

• usmerjenost v doseganje zastavljenih ciljev, prodornost; 

• samoiniciativnost, ambicioznost in vztrajnost; 

• odlična komunikacija, organizacija dela in svojega tima; 

 

Zaželeno ni pogoj: 
 

• znanje iz področja energentov oz.delo v energetiki 
 

Nudimo: 
 

• delo v mednarodni družbi; 
• redno plačilo; 
• letno nagrado; 



• višji regres; 
• fleksibilni delovni čas; 
• urejeni delovni pogoji; 
• zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev; 
• možnost napredovanja; 
• možnost različnih vrst izobraževanj. 

Lokacija delovnega mesta: 

• Ljubljana + teren 

Prijavo z življenjepisom nam posredujte najkasneje do 1. 7. 2022 na elektronski naslov: 
zaposlitev@ina-slovenija.si  
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