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SAMOSTOJNI KOMERCIALIST ZA SLOVENIJO IN TUJINO (TRŽNIK) m/ž
Družinsko podjetje Deproma d.o.o. je bilo ustanovljeno v letu 2014. Smo največji slovenski
proizvajalec prototipov in malih serij z najnovejšimi tehnologijami industrijskega 3D tiska plastike.
Razpolagamo z visokokvalitetnimi 3D tiskalniki SLS in SLA tehnologij ter strojem za brizganje.
Kupci nas poznajo po izdelkih visoke kvalitete, hitri odzivnosti in profesionalnem odnosu. Za
širitev našega poslovanja v Sloveniji in tujini, iščemo sodelavca v trženju.
Več o našem podjetju si lahko ogledate na internetni strani www.deproma.si.
1. OPIS DELOVNEGA MESTA
 samostojno iskanje novih poslovnih partnerjev v Sloveniji in tujini (zlasti Avstrija,
Nemčija, Hrvaška),
 vzdrževanje in nadaljnje razvijanje poslovnih stikov z obstoječimi strankami,
 strokovno svetovanje strankam,
 pripravljanje ponudb, pogodb in zaključevanje prodaje,
 priprava promocijskega gradiva podjetja ter promocijskih člankov v različnih medijih
(tiskanih in internetnih),
 organizacija in sodelovanje na sejmih ter drugih promocijskih prireditvah in
aktivnostih,
 skrb za vnos in ažuriranje podatkov o strankah in druga administrativna dela v
povezavi s prodajo.
Delo se bo opravljalo v poslovnih prostorih na naslovu Srednja Bela 49d, 4205 Preddvor.

2. KAJ NUDIMO
 zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas,
 mogoče je tudi sodelovanje preko lastnega s.p.-ja oz. d.o.o.-ja,
 dinamično in ustvarjalno delo,
 stimulativno nagrajevanje vezano na doseganje ciljev,
 redno plačilo,
 delo v razvojno naravnanem rastočem podjetju, ki podpira osebno rast in razvoj
zaposlenih.

3. KAJ PRIČAKUJEMO (ZAHTEVANI POGOJI)
 iščemo timskega in strokovnega sodelavca z dolgoročnimi ambicijami, s smislom za
tehniko in z veseljem do prodaje,
 zaključena vsaj 5. stopnja izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri,
 5 let delovnih izkušenj s področja prodaje,
 komunikativnost, proaktivnost, zanesljivost in odgovornost, organiziranost,
 aktivno znanje angleškega in nemškega jezika,
 odlično poznavanje MS Office orodij ter interneta,
 vozniški izpit B kategorije in možnost lastnega prevoza,
 želja po osebnem razvoju.

Vašo prošnjo s priloženim CV pošljite na naslov podjetja Deproma d.o.o., Sr. Bela 10, 4205
Preddvor ali po elektronski pošti na naslov info@deproma.si. Ustrezne kandidate bomo povabili
na razgovor.
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