
• energično, spodbudno, urejeno delovno okolje (svetlost prostorov, sadje in napitki na delovnem mestu),
• ustrezno napredno delovno opremo za izvajanje aktivnosti,
• strokovno uvajanje na delovno mesto (3 mesece) s stalno podporo strokovnjaka,
• dolgoročno delovno razmerje po opravljenem uvajanju na delo v poskusnem obdobju 3 mesece,
• ustrezno konkurenčno plačilo vaših znanj in odgovornosti delovnega mesta,
• ustrezna strokovna in interna izobraževanja,
• možnost razvojne poti in napredovanja znotraj podjetja.

Napreden razvoj in lastna proizvodnja toplotnih črpalk ter celovit trajnostni 
razvoj energetske oskrbe, se odraža v naši uspešnosti in rasti podjetja. 
Naše delovno okolje ustvarja stalna ekipa strokovnih, uspešnih, ciljno 
usmerjenih, dinamičnih, lojalnih, vedoželjnih posameznikov na katere smo 
izredno ponosni. Rast podjetja na podlagi potreb trga in strategije podjetja 
Termo Shop narekujejo priložnosti za nova sodelovanja.

• izrazito razvite kompetence (komuniciranja - 
pisno in ustno, planiranja in organiziranja, dela v 
skupini, upravljanje z ljudmi, osredotočenost na 
stranke, reševanje kompleksnih tem, kognitivna 
fleksibilnost),

• osebnostne lastnosti (natančnost, 
sistematičnost, osebna urejenost, pozitiven),

• strokovna znanja (vsaj 1 leto izkušenj v vlogi 
podpore strankam, najmanj VI. stopnja izobrazbe, 
zaželena pridobljena znanja iz področja 
investiranj na področju obnovljivih virov, afiniteta 
do tehnike).

• odziva se na poizvedbe strank preko klicev, 
e-poštnih sporočil, jasno, jedrnato in celovito,

• nudi ustrezno strokovno podporo strankam pri 
informiranju in vzdrževanju kontakta,

• pripravlja ustrezno prodajno in projektno 
dokumentacijo (ponudbe, vloge, stranke/
investitorji, zaključna dokumentacija),

• nudi operativno in tehnično strokovno podporo 
strankam oz. investitorjem,

• sledi vlogam investitorjev pri finančnih institucijah, 
skladih, …

• koordinira poslovne poti primopredaj sodelavcev,
• vrši in ocenjuje pregled nad zadovoljstvom strank,
• ažurno izvaja reševanje reklamacij.

Od vas pričakujemo: Opis odgovornosti zaposlenega:

Če ste se v opisu našli, vas vabimo, da se prijavite.
Veselimo se razgovora in sodelovanja z vami!

Ponujamo vam:

Zainteresirani kandidati naj svojo prijavo z življenjepisom pošljejo po elektronski pošti 
na naslov tadeja.arlic@termoshop.si. Rok za prijavo je 25.10.2021.

Delo se opravlja na sedežu podjetja v Šempetru v Savinjski dolini in je časovno prilagodljivo. 

Termo Shop d.o.o., Rimska Cesta 176, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, T: 080 88 33, E: info@termoshop.si

• cenite kvalitetno opravljene storitve in prepoznavnost blagovne znamke TermoPlus®,
• trajnostni razvoj poslovanja in prizadevanje za kakovost storitev v vas ustvarja tempo, 
• prilagodljivo delovno okolje opisuje priložnost kjer si želite vnovčiti svojo dinamičnost, 

vedoželjnost in ciljno usmerjenost,
• kreiranje urejenih delovnih procesov spodbuja vašo uspešnost in zadovoljstvo.

Zakaj bi se želeli pridružiti? Če:


