
Pošljite nam svoj življenjepis in se prijavite na delovno mesto:

Demonstrator JUB Akademije  (m/ž) 

Kot del naše ekipe boste odgovorni za:
• izvajanje izobraževanj po navodilih nadrejenega na sedežu podjetja in na terenu
• priprava vzorčnih materialov za vsa izobraževanja organizirana v okviru JUB Akademije
• priprava propagandnega materiala za posamezne trge in izobraževanja 
• spremljanje razvojnih trendov gradbene branže
• spremljanje konkurence in razvoja trgov
• ohranjanje stika s trgom preko izobraževanj, zahtevnejših projektov, reklamacij
• prenos novih znanj in spoznanj med oddelki in družbami

Od kandidatov pričakujemo:
• tehnično srednjo šolo, slikopleskarski mojster, KV pleskar ali KV soboslikar z več izkušnjami,     
• delovne izkušnje 2 leti na podobnih delih,
• znanje hrvaškega jezika, zaželeno tudi angleškega
• osnove računalništva
• vozniški izpit B kategorije 
• sposobnost javnega nastopanja
• sposobnost timskega dela
• spremljanje in osvajanje novih znanj s strokovnega področja
• organiziranost in samoiniciativnost
• tržno miselnost 
• komunikativnost 
• aplikativno/uporabniško znanje na področju naših izdelkov

Delovno razmerje se sklepa za polni delovni čas, za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja, s 6-mesečnim poskusnim 
delom.

Prijave zbiramo do 8. 10. 2017. 

Ponujamo Vam zanimivo delo v urejenem delovnem okolju v razvijajočem se mednarodnem podjetju. Vse kandidate, ki 
izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje in vidijo v ponujenem izziv, vabimo, da nam pošljejo ponudbe z navedbo delovnega 
mesta in priloženim življenjepisom in dokazili po pošti na naš naslov:  JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, 
s pripisom »Za razpis – Demonstrator JUB Akademije« ali po e-pošti: zaposlitev@jub.si. 

 
  
Že več kot 140 let ustvarjamo barvito ugodje 
bivanja in narekujemo trende. Ponujamo Vam priložnost, da se pridružite 
mednarodno uveljavljenemu slovenskemu podjetju, ki ponuja široko paleto izdelkov in storitev s 
področja barvnih premazov in fasadnih sistemov. Številnim kupcem je JUB prva in edina prava izbira, zdaj 
pa Vam ponujamo priložnost, da naša prva izbira postanete tudi Vi. 


