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Skupino ISKRA ISD, d.o.o., iz Kranja, odlikuje 70-letna tradicija iz področja predelave kovin, 
plastičnih mas, litja aluminija ter galvanske zaščite. Glavna dejavnost skupine je razvoj in 
Izdelava Sestavnih Delov. Smo edinstveni, saj združujemo 9 tehnologij v eni proizvodni liniji. 
Delujemo na področju avtomobilske industrije, energetike in bele tehnike. Skupina šteje prek 
500 sodelavcev in jo sestavlja 6 družb. Več o skupini si lahko preberete na spletni strani 
www.iskra-isd.com. 
 

PRODAJNIK (M/Ž) 
 
Ste motivirani, komunikativni in vas veseli področje prodaje? Sprejmite izziv in postanite del naše 
skupine.   
 
Si želite razvijati vašo kariero na področju: 

• skrbi za rast prodaje ključnih kupcev  

• pridobivanja novih  kupcev in ohranjanju dobrega poslovnega odnosa z obstoječimi  
kupci, 

• planiranja marketinških in prodajnih aktivnosti, 

• priprava ponudb in ostalih dokumentov, 

• sodelovanja pri pripravi  prodajnega plana, 

• sistematičnega zbiranja informacij na trgu za podporo poslovnim odločitvam? 
 
 
Bi se želeli zaposliti pri nas, ker ponujamo: 

• zaposlitev za nedoločen čas, s 6 mesečnim poskusnim delom, 

• ustvarjalno delovno okolje in stimulativno nagrajevanje, 

• fleksibilen delovni čas, 

• delo v mladem, rastočem kolektivu, 

• dinamično in kreativno delovno okolje, 

• priložnost za osebni in strokovni razvoj? 
 
 
 
 

https://iskra-isd.com/
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Od vas pričakujemo:  

• VI. ali VII. stopnjo izobrazbe – ekonomske, strojne ali druge ustrezne smeri,  

• tržno miselnost in sposobnost pogajanja, 

• sposobnost sprejemanja odločitev in odgovornost na delovnem mestu, 

• odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, 

• pripravljenost na občasne službene poti doma in v tujini, 

• aktivno znanje vsaj  enega tujega jezika (angleščina pogoj, nemščina željena), 

• poznavanje avtomobilske industrije in proizvodne dejavnosti je prednost, 

• poznavanje orodij MS Office (Word, Excel, Power Point), poznavanje LN Infor je 
prednost, 

• vestnost, natančnost, samoiniciativnost, odgovornost ter timsko naravnanost. 
 
 
Če  želite  postati  del  naše  skupine,  vas  vabimo,  da nam  čim  prej pošljete prijavo  z 

življenjepisom na elektronski naslov: zaposlitev@iskra-isd.si. Vaše prijave bomo obravnavali 

zaupno. 
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