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  PREMOGOVNIK VELENJE, d. o. o. 

Partizanska cesta 78 

3320 Velenje 

Slovenija  

 

Datum:  27. 10.  2022 

 

 

Premogovnik Velenje, d.o.o., vabi v svojo ekipo dva kandidata za zasedbo delovnega mesta  

 

KOMERCIALIST  (m/ž) 

 

Pričakujemo znanja in kompetence:  

✓ VI/2 oz. VI/1. stopnjo izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri, 

✓ najmanj 9 mesecev delovnih izkušenj na področju komerciale, 

✓ močne komunikacijske in pogajalske sposobnosti, 

✓ organizacijske in koordinacijske sposobnosti, 

✓ natančnost, samostojnost in odgovornost,  

✓ vozniški izpit B kategorije, 

✓ poznavanje orodij MS Office (Word, Excel, Power Point), 

✓ zaželeno je dobro znanje angleškega jezika (pisno in govorno). 

 

Področje dela:  

✓ izvajanje nabavnih in prodajnih procesov, 

✓ spremljanje in analiziranje razmer na tržišču ter predlaganje nabavnih, prodajnih, tržnih in 

razvojnih aktivnosti, 

✓ usklajevanje in izdelava ponudb in povpraševanj,  

✓ priprava in spremljanje izvajanja pogodb, 

✓ izdelava kalkulacij, pokalkulacij, cenikov in priprava osnov za izstavitev faktur,  

✓ reševanje reklamacij s kupci in dobavitelji, 

✓ sodelovanje z ostalimi organizacijskimi enotami, 

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

dokumentov svojega delovnega področja. 

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

 

Trajanje zaposlitve: z izbranim kandidatom (m/ž) bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas 

s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. 

 

Vse zainteresirane kandidate vabimo, da pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za 

zasedbo razpisanega delovnega mesta najkasneje do 10. 11. 2022, na e-naslov 

kadrovska.premogovnik@rlv.si. Upoštevali bomo le prijave, ki bodo vložene pravočasno z vso 

spremljajočo dokumentacijo.  

 

Prijavljeni kandidati bodo o zaključku postopka obveščeni v 8 dneh po sklenitvi pogodbe z 

izbranim kandidatom. Zaposlujemo po načelu enakih možnosti in nediskriminatornosti.  

 

Srečno! 
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