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Autobroker zaposlitev 
Smo podjetje z dolgoletno tradicijo oddaje, prodaje in uvoza kakovostnih vozil iz Evrope. Zaradi povečanega obsega dela 
iščemo nove sodelavce. 

Za delovno mesto PRODAJNI SVETOVALEC iščemo sodelavca/-ko, ki bo aktivno izvajala naloge trženja vseh storitev 
Autobroker, s poudarkom na uvozu vozil po naročilu. 

V svoji sredini si želimo osebo, ki je:  
- prodajno naravnana, izkušnje v prodaji vozil so prednost, 
- usmerjena k doseganju nadpovprečnih rezultatov,  
- komunikativna in ima veščine nudenja kakovostnega servisa za stranke, 
- proaktivna in samoiniciativna,   
- natančna in sposobna hitrega reševanja nalog, 
- iznajdljiva in ter večopravilna, 
- ima veselje do pridobivanja novih izkušenj in znanj. 

 
Vaše delo bo obsegalo: 

- promocijo in prodajo celotnega spektra Autobroker produktov in storitev, 
- svetovanje strankam in izvedbo celotnega prodajnega procesa, 
- izvajanje poprodajnih storitev, 
- upravljanje z dokumenti strank in vozil, 
- sodelovanje pri drugih aktivnostih podjetja, 
- skrb za doseganje planov in zastavljenih nalog. 

 
Kaj vam ponujamo: 

- zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečno poskusno dobo, 
- mentorstvo in uvajanje na delovno mesto, 
- sodobno in dinamično delovno okolje, 
- razgibano delo in delovni čas, 
- nagrajevanje glede na uspešnost in dosežene rezultate,  
- nove izkušnje in veščine, 
- dodatna izobraževanja. 

 
Kaj pričakujemo: 

- aktivno znanje nemškega in/ali angleškega jezika, prednost bodo imeli kandidati z znanjem nemškega jezika,  
- odgovornost, natančnost ter veselje do dela s strankami, 
- vozniško dovoljenje B kategorije, 
- odlično poznavanje MS Office ter raznih poslovnih orodij,  
- odlična internetna pismenost, 
- sposobnost delovanja v timu, 
- zmožnost izvajanja nalog tudi izven običajnih delovnih ur. 
 

Če se prepoznaš, pošlji svoj CV in kratko predstavitev »Zakaj sem pravi za vas«, na kadri@autobroker.si. 
V zadevo navedi »Prijava na delo - PRODAJNI SVETOVALEC«.  

Rok za oddajo prijav je konec dneva 30.6.2022. 


