
 
 

Naziv DM: SKLADIŠČNI REFERENT 

Odružbi: 
 
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: 
 

• pisanje manj zahtevnih dokumentov 

• urejanje spisov in priprava dokumentov za odpremo, baze podatkov inventure 

• opravljanje manj zahtevnih administrativnih del in izvajanje nalog pisarniškega poslovanja  

• vodenje prodajnih in skladiščnih evidenc- kupcev in dobaviteljev, stanje blaga, stanje embalaže, 
plačil, prodaje po kupcih (poročila), stanje zalog na skladišču, zahtevkov za naročanje blaga, 
zahtevkov za naročanje blaga za skladišče, izdanih dobavnic, dospetij in med skladiščnic 

• skladiščno poslovanje in vzdrževanje - količinski in kakovostni prevzem blaga, skladiščenje blaga, 
računalniško delo (vodenje evidenc blaga, poročila o stanju skladišča, izpisi stanja zalog…), 
organiziranje nakladanja in razkladanja blaga, izdaja in odprema blaga, opravljanje rednih tedenskih 
inventur in popis letne inventure 

• sodelovanje pri materialnem poslovanju  

• opravljanje drugih administrativno tehničnih opravil 
 
 
 Pogoji: 

• min. V. stopnja; 

• ekonomske smeri ali druge ustrezne smeri 
• vsaj 2 leti delovnih izkušenj 
• vozniški izpit B kategorija; 
• dobro poznavanje MS Office – posebno Excel,  
• zaželeno znanje hrvaškega in angleškega jezika; 
 

 
Pričakovanja: 
 

• izkušnje na podobnem delovnem mestu 

• odgovorna, zanesljiva, dinamična, komunikativna oseba 

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

• fleksibilnost, pro aktivnost, samoiniciativnost, vztrajnost; 

• odlična sposobnost koordiniranja, poznavanja zakonov in predpisov s področja računovodstva in 

financ, dela, nabave, prodaje….) 

• organizacijske sposobnosti. 

 

  



 
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 različnih vrst izobraževanj. 

Lokacija delovnega mesta: 

• Trzin 

Prijavo z življenjepisom nam posredujte najkasneje do 21. 3. 2023 na elektronski naslov: zaposlitev@ina-
slovenija.si 
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