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Prodajni referent II 
 
 

  

Arex d.o.o. je mednarodno podjetje, ki že več kot 28 let strankam nudi inovativna orodja in rešitve. Združuje 

pogumne, mladostne, odzivne in zagnane zaposlene, ki cenijo pripadnost, vzgaja spoštovanje do sebe in drugih, 
predvsem pa uspešno povezuje tako zaposlene, poslovne partnerje ter vse vas, ki z nami delite naše ideje, strasti 
in vrednote. V Arexu smo vedno pripravljeni varovati tisto, kar je zares pomembno in tiste, ki so nam najbližji. Naš 
cilj je jasen — miren in varen svet. 

 
V PRODAJNO EKIPO VABIMO SODELAVCA, ki  
 

- mu delo v prodaji predstavlja izziv; 
- na dolgi rok išče razgibano pisarniško delo, kjer bosta njegova natančnost in organiziranost prišli do 

izraza; 
- si želi stabilne zaposlitve, kjer pa mu nikoli ne bo dolgčas; 
- ga zanima obrambna industrija; 
- ga vodijo rezultati, izzivom okolja pa se hitro prilagodi! 

 
 

 
VAŠE GLAVNE ODGOVORNOSTI 
 

- obdelava in realizacija naročil, reševanje reklamacij kupcev; 
- komunikacija s kupci; 
- izvoz blaga, urejanje transportov; 
- koordinacija med različnimi službami v podjetju; 
- priprava podatkov za mesečna in letna poročila državnim institucijam; 
- skrb za uvozno-izvozna dovoljenja; 
- ostala dela po navodilih nadrejenega. 
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PRIČAKUJEMO: 
 

- V. ali VI. stopnjo ustrezne izobrazbe (prednost imajo kandidati z zaključeno srednjo, višjo ali visoko 
ekonomsko šolo); 

- vsaj 1 leto predhodnih izkušenj z delom v prodajni administraciji; 
- zmožnost dela v timu in podporo sodelavcem; 
- dobro poznavanje in samostojno uporabo MS programov, predvsem Word in Excel; 
- odgovornost, samostojnost in samoiniciativnost; 
- dobre komunikacijske sposobnosti in sistematičen pristop; 
- dobro znanje angleškega jezika. 

 
Predhodno poznavanje obrambne industrije in SAP programa lahko postane vaša prednost! 
 

 

 
NUDIMO VAM: 
 

- priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja; 
- urejeno in varno delovno okolje z močno mednarodno vpetostjo; 
- dobro in stimulativno plačilo, dodatno nagrajevanje; 
- možnost osebnega in kariernega razvoja ter dodatna strokovna izpopolnjevanja; 
- zaposlitev za nedoločen čas s 3 - 6 mesečnim poskusnim rokom. 

 
 
Sedež podjetja Arex d.o.o. je v Šentjerneju.  
Zaželeno je, da novi člen ekipe z delom prične čim prej oz. najkasneje 9.1.2023. 
 
 

PRIDRUŽI SE NAM.  
Prepričani smo, da se boste v naši družbi dobro počutili! 
 
Vabimo vas, da se nam predstavite s CV-jem, v slovenskem in angleškem jeziku.  
Najkasneje do 18.12.2022 ju pošljite na e-mail: zaposlitev@arex.si ali na naslov Arex d.o.o., Trubarjeva 7, 8310 
Šentjernej s pripisom: Kadrovska služba. 

 
 
 
Šentjernej, 13.11.2022 
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