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PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o. 

Partizanska cesta 78 

3320 Velenje 

Slovenija  

 
Datum: 7. 6. 2021  

 

 

V družbi Premogovnik Velenje d.o.o., razpisujemo prosto delovno mesto: 

 

SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMERCIALO 

 
 

Od kandidata oz. kandidatke pričakujemo: 

 

✓ VII oz. VI/2 st. družboslovne ali tehnične smeri, 

✓ imeti mora najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju nabave, komerciale ali investicij.  

 

Področje dela:  

 

✓ organiziranje in vodenje zahtevnejših projektov s svojega delovnega področja (nabava, 

komerciala, investicije); 

✓ pripravljanje strokovnih podlag, analiz ter predlogov; 

✓ sodelovanje s poslovnimi partnerji in z zunanjimi strokovnimi institucijami; 

✓ usklajevanje dela in sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami; 

✓ spremljanje razvoja stroke, prenos znanja ter uvajanje novosti na svojem delovnem področju; 

✓ izdelovanje, vodenje, vzdrževanje in arhiviranje potrebnih evidenc, zapisov, poročil ter 

dokumentov svojega področja; 

✓ izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega, ki so v skladu s strokovno usposobljenostjo in so 

sestavni del delovnega procesa ter internimi akti. 

Trajanje zaposlitve: z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje s polnim delovnim 
časom, za nedoločen čas s poskusno dobo šestih mesecev.  

Način prijave: Vse zainteresirane kandidate vabimo, da nam pošljejo vlogo z življenjepisom ter dokazili 
o izpolnjevanju pogojev, v osmih dneh od dneva objave, na naslov: kadrovska.premogovnik@rlv.si, 

kjer smo vam na voljo tudi za vsa dodatna pojasnila. 

 

Ponujamo vam delo v dinamičnem kolektivu ter možnost strokovnega in osebnega razvoja.  

 

                   S R E Č N O ! 
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