Podjetje SIJ Acroni je največja družba jeklarske divizije Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas visoka kakovost
izdelanih jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam
trga, ter v prihodnost usmerjena proizvodnja visoko kakovostnih več vrednih ploščatih izdelkov iz 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 približno 7.600 zaposlenih v Sloveniji in tujini ter sodi med največje slovenske
zaposlovalce. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in je med petimi največjimi slovenskimi izvozniki
ter med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji.
Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za delovno mesto

PRODAJNI
KOMERCIALIST
2 kandidata
(m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• profesionalen razvoj odnosov z obstoječimi kupci (kjer je Acroni SOW >40%);
• izdelava ponudb, preverjanje ustreznosti/konkurenčnosti ponudb in sprejem in vnos naročil;
• občasna izvedba prodajnih obiskov pri kupcih;
• skrb za maksimiranje prodajnih cen;
• skrb za operativno usklajevanje kupčevih interesov na relaciji kupec <-> interna prodaja <->
prodajna logistika
• skrb za zavarovanje plačil kupcev;
• ostala dela po navodilih nadrejenega.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• najmanj 6. stopnja izobrazbe tehnične ali ekonomske smeri;
• najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju prodaje in direktnega dela s kupci;
• pripravljenost na službena potovanja;
• znanje angleščine, zaželeno znanje italijanščine. Dodaten tuj jezik je prednost;
• prodajna naravnanost;
• pozitivne osebnostne lastnosti;
• osebna urejenost;
• sposobnost samostojnega dela in dela v timu;
• komunikativnost, samoiniciativnost in proaktivnost;
• prilagodljivost, natančnost in zanesljivost;
• vozniški izpit B kategorije.
Izbranemu kandidatu nudimo:
• delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela;
• strokovno usposabljanje in izobraževanje;
• možnost razvoja kariere in napredovanja.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno
dobo 6 mesecev.
Kraj opravljanja dela: SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice.
Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter dokazilom o
pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov
zaposlovanje@sij.si do 20.02.2019.

