
 

 
 

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: 5. stopnja, zaželena tehnična smer elektro/strojna/mehatronika (ni pa pogoj) 

Delovne izkušnje: zaželene so vsaj 1 letne izkušnje na sorodnem delovnem mestu. 

Kaj zahtevamo:  

• izkušnje na področju upravljanja kablov, 
• odlične notranje in zunanje komunikacijske sposobnosti,  
• znanje angleškega jezika,  
• sposobnost učinkovitega dela v timu,  
• usmerjenost v ljudi, 
• samoiniciativnost in inovativnost pri reševanju problemov,  
• vozniški izpit B kategorije. 

Kaj nudimo:  

• Zaposlitev za nedoločen čas (6 mesecev poskusne dobe), 



• delo v dopoldanskem času (8 ur), 
• možnost izobraževanja in napredovanja, 
• možna dodatna zavarovanja, 
• urejeno delovno okolje, 
• možnost dela od doma, 
• delo v mladem in visoko motiviranem timu. 

Opis delovnega mesta: 

• specializirane prodajne aktivnosti na področju upravljanja kablov, ohišij in prezračevanj 
ter zvočnih in svetlobnih alarmov,    

• planiranje in zaključevanje obiskov (poročila o obiskih) skozi poslovno aplikacijo CRM,   
• predvidevanje poslovnih potreb podjetja in tvorno sodelovanje pri tržnem razvoju  

podjetja,   
• sodelovanje pri marketinških kampanjah podjetja,   
• aktivno sodelovanje na domačih sejmih in obiskih tujih sejmov,   
• iskanje in razvoj novih kupcev na svojem področju, v skladu s zastavljenimi letnimi cilji in 

planom,   
• priprava, spremljanje in sledenje ponudb in zahtevnih naročil kupcev   
• nadomeščanje sodelavcev v notranji prodaji,  
• vsakodnevna komunikacija s strankami, tehnično svetovanje pri nakupu,   
• priprava tehnične dokumentacije in izjav,   
• ostale naloge, v skladu z navodili nadrejenega in/ali vodstva podjetja.  

 
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 9.5.2022. 
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