delniška družba s 148 letno tradicijo proizvodnje in
trženja higienskih izdelkov. Smo del mednarodne skupine SHP,
ki spada med največje proizvajalce higienskih papirjev v srednji
in jugovzhodni Evropi ter letno proizvedemo okoli 72 tisoč ton
higienskega papirja. V stabilnem in v prihodnost usmerjenem
delovnem okolju, v katerem naše načrte podpirajo standardi
kakovosti in proces nenehnih izboljšav, boste gradili svojo
karierno pot, delali v timu in uresničevali željo po pridobivanju
novih znanj in izkušenj.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Visokošolsko izobrazbo VII. stopnje.
Najmanj 5 let izkušenj na področju FMCG.
Obvladovanje prodajne veščine.
Komunikativnost, vztrajnost,
organiziranost, zanesljivost in
samostojnost.
Odlično znanje Angleškega jezika.
Obvladovanje dela z računalnikom.
Možnost dela na daljavo (Remote)
Občasno delo na terenu
(Ljubljana in okolica)
Vozniški izpit B kategorije.

•
•

•

•
•
•
•

•
•

Ustvarjanje in vzdrževanje pozitivnega
in trajnega odnosa s ključnimi kupci.
Pripravljanje poročil in analiz za
potrebe kupca in nadrejenega ter
predstavljanje rezultatov.
Komuniciranje in sodelovanje s
ključnimi kupci skladno s podeljenimi
pristojnostmi.
Koordiniranje vse potrebne prodajne
aktivnosti.
Sistematično vodenje obstoječih in
novih projektov.
Izvajanje prodajnih in poprodajnih
aktivnosti.
Razumevanje potreb strank,
ustvarjanje in vzdrževanje trajnih
odnosov ter zagotavljanje odlične
storitve za stranke.
Prepoznavanje morebitnih težav in
njihovo aktivno razreševanje.
Sledenje novostim na trgu.

•

•
•
•
•

•

•

Zanimivo delo v uspešnem in v
razvojno usmerjenem
mednarodnem podjetju Paloma.
Priložnost biti del ene največjih
investicij v Sloveniji.
Zaposlitev za nedoločen čas s
6 mesečno poskusno dobo.
Stimulativno plačilo.
Variabilna nagrada v primeru dobrih
poslovnih rezultatov in izpolnitve
KPI-jev.
Delo v prijaznem in urejenem
delovnem okolju z zaposlenimi z
bogatimi izkušnjami in znanjem.
Usposabljanje in uvajanje po
programu za novo zaposlene.

Če ste oseba s pozitivnim odnosom do sebe in okolice, motivirani za delo, pripravljeni vsakodnevne izzive in napore
preoblikovati v pozitivne spremembe, ste prava oseba za nas in vas vabimo, da svojo vlogo v angleškem jeziku
pošljete na naš elektronski naslov kariera@paloma.si.
Uresničite vašo prihodnost z nami!

