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VODJA PRODAJE ZA EU TRGE  
TERENSKO DELO V MEDNARODNEM OKOLJU M/Ž 
 

KDO SMO? 
Mednarodno podjetje, ki že več kot 27 let strankam nudi inovativna orodja in rešitve. Pogumni, mladostni, odzivni in zagnani 
mojstri, ki cenimo pripadnost ter vzgajamo spoštovanje do sebe in drugih. Živimo in negujemo vrednote, ki temeljijo na ljudeh, 
z jasno oblikovano vizijo pa premikamo mejnike pri vsem, kar počnemo. Vedno smo pripravljeni varovati tisto, kar je 
pomembno in tiste, ki so nam najbližji. Naš cilj je jasen — miren in varen svet. 
 
Arex je družina, ki združuje zaposlene, poslovne partnerje ter vse vas, ki z nami delite naše ideje, strasti in vrednote. 
Vodja Arexove prodaje za EU trge bo, z vsakodnevnim srečevanjem strank, postal obraz podjetja Arex v Evropi.  Svoja znanja 
bo pilil v sodelovanju z zahtevnimi strankami. Z uporabo najboljših tržnih pristopov in praks pa bo dosegal konkurenčne 
rezultate in s strankami gradil dolgotrajne odnose zaupanja. V sodelovanju z zaledno ekipo iz Sloveniji bo, kljub specifičnemu 
delovnemu okolju, hitro rastel in dosegal želene rezultate. 
 
 

STE PRAVI ZA NAS? 
Raje imate delo na terenu kot v pisarni in ste navdušeni nad prodajo. 

Želite si dela v mednarodnem okolju. 
Zanima vas obrambna industrija. 

Vodijo vas rezultati, izzivom okolja se hitro prilagodite. 
Imate organizacijske sposobnosti. 

Pri delu vas vodijo močne vrednote. 

mailto:janja.gazvoda@arex.si
http://www.arex.si/


 

Arex d.o.o. Šentjernej, Trubarjeva cesta 7, 8310 Šentjernej, Slovenija, DŠ: SI15413217 
Janja Gazvoda, t: +386 40 354 513, e: janja.gazvoda@arex.si, w: www.arex.si 2 / 2 

VAŠE GLAVNE ODGOVORNOSTI 
1. Aktivno pridobivanje in raziskovanje novih tržnih priložnosti na trgu EU. 

2. Vzpostavitev, razvoj, vzdrževanje in krepitev profesionalnega poslovnega razmerja in strateških odnosov z že 
obstoječimi in novimi poslovnimi partnerji v EU. 

3. Obisk obstoječih poslovnih partnerjev v EU in širitev obstoječe prodajne mreže (pridobivanje, obiskovanje, 
izobraževanje in sklepanje poslov). 

4. Priprava ponudb, naročil, redna komunikacija s strankami glede odprtih naročil in sodelovanje z zaledno ekipo na 
sedežu podjetja glede organizacije pošiljk. 

5. Sodelovanje pri pripravi planov s prodajnega področja dela. 

6. Sodelovanje pri reševanju reklamacij. 

7. Spremljanje prejetih naročil s strani poslovnih partnerjev. 

8. Prodaja, predstavitev in sodelovanje na sejmih doma in v tujini. 

9. Sodelovanje z marketingom in podajanje predlogov za izboljšave. 

10. Gradnja dolgotrajnih partnerskih odnosov in uvajanje najboljših rešitev za stranke in podjetje. 

11. Poročanje nadrejenim in sodelovanje z drugimi oddelki. 

12. Zaposlitev za nedoločen čas, s 6 - mesečnim poskusnim delom. 
 
 

PRIČAKUJEMO: 
1. Najmanj srednjo izobrazbo, zaželena tehnična smer (strojništvo, …) ali ekonomska izobrazba s tehničnim 

predznanjem oz. poznavanje obrambne industrije, orožja. 

2. Aktivno znanje angleškega jezika, dodatno zaželeno znanje nemškega in francoskega jezika, 

3. Izkušnje s področja aktivne prodaje, najmanj 2 leti delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu, zaželene 
mednarodne izkušnje iz prodaje. 

4. Samostojnost, motiviranosti, komunikativnost, lojalnost, natančnost, iznajdljivost. 

5. Vozniški izpit B-kategorije.  

6. Pripravljenost na občasno povečan obseg dela. 

7. Dobro poznavanje dela z računalnikom (okolje Windows). 

8. Izpit B-kategorije. 
 
 

NUDIMO: 
1. Delo, ki lahko postane strokovna nadgradnja vašega hobija. 

2. Priložnost postati del uspešnega, strateško naravnanega, stabilnega in strokovnega podjetja. 

3. Urejeno in varno delovno okolje z močno mednarodno vpetostjo. 

4. Dobro in stimulativno plačilo, dodatno nagrajevanje. 

5. Možnost osebnega in kariernega razvoja ter strokovnega izpopolnjevanja. 

6. Uporaba službenega avtomobila, računalnika, telefona. 

7. Možnost napredovanja. 

8. Prilagodljiv delovni čas, delo v mednarodnem okolju. 

9. Zaposlitev za nedoločen čas, s šestmesečnim poskusnim rokom. 

 
 

PRIDRUŽI SE NAM. 
Vedno stojimo za svojimi besedami in dejanji, zato smo prepričani, da se boste v naši 
družini dobro počutili! 
 
Vabimo vas, da se nam predstavite s CV-jem, v slovenskem in angleškem jeziku.  
Pošljite ju na e-mail: zaposlitev@arex.si ali na naslov Arex d.o.o., Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej s pripisom: Kadrovska služba. 
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