
 

 
 

Podjetje Elektrospoji smo zanesljiv dobavitelj profesionalnih izdelkov in rešitev za področje 
avtomatizacije in strojegradnje, elektronskih naprav, elektroenergetike ter 

infrastrukture v stavbah in elektroinštalacije. V Sloveniji zastopamo in nudimo vrhunske izdelke 
priznanih proizvajalcev, kot sta Weidmüller in ABB. Med svoje reference štejemo vsa 

najpomembnejša izvozno usmerjena, inovativna slovenska podjetja ter najpomembnejše igralce 
v slovenski elektroenergetiki. 

 

 
V svoje vrste vabimo navdušenega: 

Produktni specialist (M/Ž) 
 

Pridružite se ekipi zagnanih posameznikov, ki skupaj tvorijo družino Elektrospoji. V Elektrospojih 
nismo ponosni samo na uspešno izpeljane projekte in zadovoljne stranke, ampak tudi na kulturo, 
ki jo skupaj gradimo. Pripravljenost na pomoč, deljenje znanja in ekipni duh so samo nekatere 
vrline, na katere smo ponosni. Verjamemo v kulturo, ki nas združuje in s katero lahko vsak oblikuje 
pot in razvoj celotnega podjetja. 
 

Stopnja izobrazbe: vsaj V. stopnja izobrazba tehnične ali druge sorodne smeri, zaželeno 
elektrotehnika, mehatronika, strojništvo idr. 

Delovne izkušnje: zaželene so vsaj 3 letne izkušnje na sorodnem delovnem mestu. 

Kaj zahtevamo:  

• aktivno znanje angleškega jezika;  
• zaželeno poznavanje področja prodaje kablov in kabelskega pribora; 
• dobro poznavanje MS Office orodij; 
• vozniški izpit B kategorije; 
• odlične komunikacijske veščine, dobro sodelovanje v timu, usmerjenost v ljudi, 

samoiniciativnost in inovativnost pri reševanju problemov, odgovornost, samostojnost, 
usmerjenost k realiziranju ciljev. 

Kaj nudimo:  



• delo v dinamičnem, uglednem in uspešnem podjetju v rastoči branži; 
• možnost osebnega in poklicnega izpopolnjevanja in izobraževanja; 
• urejeno delovno okolje v dinamični in sodelovalno usmerjeni ekipi v prijetnem vzdušju; 
• delo v podjetju s kulturo usmerjenosti k strankam in timskemu sodelovanju; 
• dolgoročno zaposlitev s poskusno dobo 6 mesecev; 
• dodatno mesečno stimulativno nagrajevanje do +25 % na podlagi dogovorjenih in 

doseženih ciljev; 
• božičnica, glede na letno uspešnost podjetja; 
• po poteku poskusne dobe možno deloma delo od doma in občasno delo na terenu; 
• po poteku poskusne dobe sklenitev dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

Opis delovnega mesta: 

• tehnično svetovanje v operativi;  
• specializirane prodajne aktivnosti na področju industrijskih kablov, upravljanja s kabli 

(cable management) in kabelskega pribora; 
• aktivno sodelovanje na domačih sejmih in obiski tujih sejmov; 
• predvidevanje poslovnih potreb podjetja in sodelovanje pri tržnem razvoju podjetja; 
• sodelovanje pri marketinških kampanjah podjetja; 
• iskanje in razvoj novih kupcev na svojem področju; občasno delo na terenu, 
• skrb in razvoj za ključne stranke na svojem področju;  
• razvoj maloprodaje ročnega orodja; 
• priprava, spremljanje, sledenje ponudb; 
• komunikacija s strankami; 
• priprava tehnične dokumentacije; 
• skrb za razvoj svojega področja (novi dobavitelji); 

 
Če menite, da lahko dopolnite našo ekipo z vašim znanjem, izkušnjami in timskim duhom, vas 
vabimo, da se nam predstavite. Vaše prijave sprejemamo preko portala mojedelo.com ali na e-
naslov blaz.sterle@elektrospoji.si. Prijave sprejemamo do 19.1.2023. 
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