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Alu rolete
pvcrole te
garažna vrata
pvc okna in vrata
alu okna in vrata

vhodna
vrata
ž a l u z i j e
komarniki
alu zimski vrtovi

V podjetju P.S.T. d.o.o. vabimo v svoj kolektiv zanesljive, odgovorne, delavne in timsko
usmerjene osebe. Smo podjetje s 25-letno tradicijo, visoko kvalitetnimi izdelki stavbnega
pohištva in izjemno ekipo sodelavcev, ki jo širimo zaradi povečanja obsega del.
Specializirani smo za izdelavo, dobavo in montažo vseh vrst stavbnega pohištva in senčil.
Zaposlenim nudimo delo v uspešnem podjetju, katerega temeljne vrednote so ljudje, tako
zaposleni kot stranke, kakovost storitev in izdelkov, dolgoročni partnerski odnosi, poštenost
in družbena odgovornost. Naše podjetje zaposlene povezuje, jim omogoča razvoj, s tem
krepi pripadnost podjetju in pozitiven odnos do zdravega načina življenja.
Opis delovnega mesta:
- Aktivno izvajanje prodajnih aktivnosti iz proizvajalčevega asortimaja pravnim in fizičnim
osebam (tudi svetovanje),
- Opravljanje izmer na objektih (doma in v tujini),
- Izdelava zahtevnejše dokumentacije za izvedbo gradbenega dela (gradbene knjige,
zaključnice),
- Kontinuirano sodelovanje s strankami in poslovnimi partnerji ter ustrezno vzdrževanje
poslovnih stikov s stalnimi kupci,
- Promocija podjetja in proizvodnega progama,
- Sodelovanje pri zahtevnejših projektnih poslih in sestankih,
- Izdelovanje ponudb, kalkulacij, predračunov in sodelovanje na sejmih,
- Koordinacija distribucije izdelkov do končnega potrošnika,
- Sodelovanje pri montaži in poznavanje tehnične dokumentacije za montažo,
- Vožnja službenih vozil, ki se uporabljajo na montaži skladno z navodili in predpisi, ki
veljajo na tem področju, ter skrb za ta vozila (dokumentacija, čiščenje, brezhibnost, oprema
...).

Privoščite
Si
Tradicijo

Pričakujemo:
- Dokončana izobrazba V. ali VI. stopnje tehnične ali ekonomske smeri,
- Tehnična znanja, sposobnost pogajanj in aktivnega komuniciranja z ljudmi,
- Občutek za estetiko in inovativno, kreativno naravnanost,
- Aktivno znanje računalniških programov in znanje nemškega in/ali angleškega jezika,
- Delavnost, natančnost, redoljubnost, samoiniciativnost in sposobnost timskega dela,
- Vozniški izpit B kategorije,
- Sposobnost za delo na višini.
Nudimo:
- Dinamično delo v uspešnem slovenskem podjetju,
- Zaposlitev za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas,
- Redno plačilo s stimulativnim delom vezanim na rezultate.
Prednost imajo mlajši kandidati iz Raven na Koroškem in okolice.
Prijave in življenjepis z vašimi kontakti (tel. številka, elektronski naslov) sprejemamo pisno
prek pošte do 15.5.2018 na naslov:
P.S.T d.o.o., Dobja vas 187a, 2390 Ravne na Koroškem
ali preko elektronske pošte na naslov
irena.pesl@pst.si
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