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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visokošolska izobrazba VI/1., VI/2.,
Od 3 do 5 let delovnih izkušenj v
podobnem delovnem okolju.
Aktivno znanje angleškega jezika.
Zaželene izkušnje v mednarodnem
okolju.
Napredno obvladovanje dela z
računalnikom v okolju MS Office.
Pogajalske sposobnosti in izkušnje.
Dobre analitične sposobnosti.
Pozitivnen in proaktiven pristop do
dela, ki brez strahu izziva status quo.
Sposobnost dela v timu.
Zanesljivost in natančnost.
Pozitivni odnos do sprememb.
Izpit B kategorije.

•
•

•

•

•

•

Priprava marketinško trženjskih strategij
in taktik za blagovne skupine.
Načrtovanje razvoja novih izdelkov
in vzdrževanje obstoječih, priprava
celotnega marketinškega spleta za nove
in obstoječe izdelke.
Priprava poročil in analiz razvoja
izdelkov, blagovnih skupin, tržišča
in potrošnikov.
Sodelovanje z internimi in eksternimi
partnerji (marketinške agencije,
dobavitelji, inštituti za raziskavo tržišča).
Spremljanje, analiza in kontrola stroškov
ter njihov vpliv na profitabilnost
blagovnih skupin.
Priprava prezentacij.

•

•
•
•

•

Zaposlitev za nedoločen čas
s 6 mesečnim poskusnim
obdobjem.
Delo v uspešnem mednarodnem
podjetju.
Usposabljanje in uvajanje po
programu za novo zaposlene.
Delo v prijaznem delovnem
okolju z zaposlenimi z bogatimi
izkušnjami in znanjem.
Izobraževanja za strokovno rast
in osebni razvoj.

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!

