
VEŠ, DA ZMOREŠ, A NE DOBIŠ PRAVE PRILOŽNOSTI? 

V podjetju Dolinšek-S smo ti jo pripravljeni ponuditi! 

Z 30 leti trdega dela smo si pridobili zaupanje naših poslovnih partnerjev in 
tako postali prepoznaven partner pri prodaji rezilnega orodja. Z zastopanjem 
svetovno poznanih blagovnih znamk prinašamo k nam nove tehnologije. 
Kvalitetno orodje, tehnično svetovanje, inovacije, hitra odzivnost in kvalitetne 
poprodajne storitve so garancija za dolgoročno zaupanje 

Če: 

- Si komunikativna in pozitivna oseba 

- Znaš sam-a poprijeti za delo  

- Imaš vozniški izpit  

- Imaš neomejeno željo po dobrem zaslužku in dodatnem izobraževanju, 

- Imaš osnovno znanje tujega jezika ( angleščina ali nemščina) 

- Imaš veselje za delo z ljudmi 

- Imaš tehnično znanje, ki je zaželeno ( V ali višja stopnja strojne smeri,...),  

- lahko pa te to področje samo zanima in si se pripravljen-a učiti. 

Potem iščemo prav tebe, ki si boš znal-a odrezati svoj kos pogače na trgu strojnega orodja. 

 

Nudimo ti: 

- Privlačen plačilni paket ( fiksna plača, stimulacije, regres, božičnica,...). 

- Vodeno uvajanje in izobraževanje na začetku, izobraževanje po tvoji volji. 

- Delo v čudovitem kolektivu, ter varnem in urejenem okolju. 

- Vso podporo Back-up ekipe za tvoje nemoteno delo na terenu. 

- Možnost redne zaposlitve za določen čas. 

- Službeno vozilo, komunikacijske naprave za poslovno in zasebno uporabo. 

 

Tvoje delo bo obsegalo: 

- Podpora in obisk obstoječih strank na terenu.  

- Pridobivanje novih kupcev. 

- Odgovornost za doseganje prodajnega načrta. 

- Profesionalno predstavljanje blagovnih znamk, ki jih zastopamo na slovenskem trgu. 

- Seznanjanje svojih strank z novostmi. 

- Prepoznavanje potreb kupcev in nudenje ustrezne rešitve kupcu. 

 

 

Če te zgoraj napisano zgane z mesta, potem si prava oseba za nas! 

 

Pošlji svoj življenjepis in nas »sezuj« s svojo osebno energijo na: bo@dolinsek-s.si ali po 

pošti na naslov:  DOLINŠEK-S D.O.O., VRTNA ULICA 9, 3311 ŠEMPETER , s pripisom » 

ZAPOSLITEV«. 
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