
 
 

  
 
 
 

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.  
 

Vabimo vas, da se nam pridružite na delovnem mestu: 
 
 

Skrbnik ključnih kupcev (m/ž) 

za območje SV Slovenije  

 

Prijave zbiramo do 23.12.2018.  

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbe z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom 

ter dokazili naš naslov po e-pošti: zaposlitev@jub.si, s pripisom: "Za razpis: Skrbnik 

ključnih kupcev". 

 

Kot del naše ekipe boste odgovorni za: 

• dolgoročen partnerski odnos s ključnimi 
kupci ter njihov razvoj  

• izvajanje prodajne politike in prodaje na 
območju SV Slovenije 

• izvajanje pospeševanja prodaje na prodajnih 
mestih (organizacija in izvedba promocij, 
izobraževanj osebja pri ključnih kupcih,…) 

• kontrolo opreme na prodajnih mestih  

• kontrolo širine asortimana v trgovski mreži 

• spremljanje prodajnega asortimana  in tržnih 
aktivnosti  konkurence  

• spremljanje delovanja JUMIX postaj   

• reševanje reklamacij na svojem področju 

• izterjavo terjatev na svojem področju 

• poročanje v sistem CRM 

• redno poročanje nadrejenemu vodji 

Od kandidatov pričakujemo: 

• najmanj višješolsko izobrazbo 
ekonomske ali druge ustrezne smeri 

• najmanj eno leto primerljivih izkušenj s 
področja prodaje 

• komunikacijske sposobnosti in 
sposobnost prezentiranja 

• prodajno usmerjenost in pogajalske 
sposobnosti 

• samoiniciativnost 

• aktivno uporabo Office programov (Excel, 
Word, PowerPoint…) 

• veljavno vozniško dovoljenje (B-kat.) 

Nudimo: 

• zanimivo terensko delo v razvijajočem se mednarodnem podjetju, 

• delovno razmerje za določen čas 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen 

čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom,  

• možnost izobraževanja, 

• uporabo službenega vozila, urejeno delovno okolje in številne ugodnosti (koriščenje 

počitniških kapacitet na morju in v toplicah, dogodki za zaposlene ter možnost 

vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje). 
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