Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. razpisuje prosto delovno mesto
VODJA SLUŽBE PRODAJE IN LOGISTIKE
(m / ž)
Glavne naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu:
• vodenje, organiziranje, usklajevanje in planiranje vseh aktivnosti v skladu s strategijo, razvojnim
načrtom in poslovnim načrtom za službo prodaje in logistike,
• priprava predlogov dolgoročne in kratkoročne prodajne politike z upoštevanjem logistike
(opredeljevanje paritete prodaje),
• sodelovanje s službo za gozdarstvo pri oblikovanju pogojev in kriterijev prodaje,
• sodelovanje s službo gozdarstva pri usklajevanju dogovorjenih določil prodajnih pogodb z
možnostmi izvedbe del v gozdu in dostave GLS,
• sodelovanje s službo financ pri presojanju bonitete potencialnih kupcev in definiranju plačilnih
pogojev,
• priprava primerjalnih analiz in izdelava predlogov prodajne politike,
• priprava projektov za vlaganja v gozdno lesno verigo, vključno s prikazom sinergijskih učinkov
za podjetje,
• vključevanje v strateško razvojne platforme države, še posebej s službo za lesarstvo v povezavi
z njenimi projekti,
• odgovornost za donosno prodajo in prodajo kupcem, ki so plačilno sposobni,
• zagotavljanje zakonitosti poslovanja na področju dela službe,
• opravljanje funkcije v skladu z vsakokrat veljavnimi zakoni, predpisi, akti družbe, sklepi
nadzornega sveta in ustanovitelja,
• sodelovanje pri izdelavi strategije, razvojnih načrtov družbe, poslovnih načrtov,
• sodelovanje z vsemi državnimi in strokovnimi institucijami in
• opravljanje drugih del, ki so potrebna za uspešno realizacijo prodajnih načrtov.
Od kandidatov/kandidatk se zahteva izpolnjevanje naslednjih pogojev:
•
•
•
•
•
•
•

najmanj VII. stopnja gozdarske, lesarske ali ekonomske smeri,
pet let delovnih izkušenj na vodilnih in vodstvenih delih,
aktivno znanje slovenskega jezika,
aktivno znanje angleškega jezika ali nemškega jezika
usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
poznavanje predpisov s področja dela,
izpit B kategorije.

Od kandidatov/kandidatk se pričakujejo naslednje osebnostne sposobnosti:
sposobnost timskega dela, komunikativnost, sposobnost dela z ljudmi, kreativnost, organizacijske
in vodstvene sposobnosti.

Pisni prijavi s kratkim življenjepisom (Europass) morajo na razpisano delovno mesto
kandidati/kandidatke predložiti:
1. fotokopijo dokazila o izobrazbi,
2. pisno izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah (trajanje in vsebina),
3. samoocena računalniškega znanja (Worda, Exela), z navedbo nivoja znanja: odlično, zelo dobro,
dobro, slabše, ne obvladam,
4. samoocena znanja angleškega jezika ali nemškega jezika, z navedbo nivoja znanja: aktivno,
tekoče, dobro, slabše, ne obvladam.
5. samoocena poznavanja zakonodaje in predpisov s področja gozdarstva, lesarstva, gospodarskih
družb, finančnega poslovanja, z navedbo nivoja znanja: odlično, zelo dobro, dobro, slabše, ne
obvladam.
Pri postopku izbire kandidata/kandidatke, lahko poslovodstvo odloči o psihološkem testiranju
kandidata/kandidatke.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s poskusnim
delom šestih mesecev.
Kandidate/kandidatke vabimo, da posredujejo pisne prijave z življenjepisom (Europass) in
zahtevanimi dokazili na naslov: Slovenski državni gozdovi, d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, v
zaprti kuverti s pripisom »razpis za Vodjo službe prodaje in logistike«.
Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne
kandidati/kandidatke bodo prejeli vabila na razgovor po e-pošti.

bodo

Rok za prijavo kandidatov/kandidatk je od 11. 4. 2018 do 21. 4. 2018.

obravnavane.

Ustrezni

