
• izobrazbo VI. stopnje tehnične smeri (elektro, 
strojna),

• dobre prodajne in svetovalne veščine B2C,
• poslovno, podporno in odločno komunikacijo,
• poznavanje MS Office programov, Pantheon,
• znanje tujih jezikov (angleško, hrvaško),
• izpit B kategorije zaradi izvajanja dela na 

terenu,
• spodobnost sodelovanja v ekipi, prilagodljivost 

na spremembe.

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

Pričakujemo: Opis odgovornosti:

Napreden razvoj in lastna proizvodnja toplotnih črpalk ter celovit trajnostni 
razvoj energetske oskrbe, se odraža v naši uspešnosti in rasti podjetja.

• cenite kvalitetno opravljene storitve in prepoznavnosti blagovne znamke TermoPlus®,
• želite izvajati prodajne aktivnosti zgolj po povpraševanjih priporočil strank oz. investitorjev,
• želite ovrednoteno uspešnost pri delu v variabilnem plačilu,
• trajnostni razvoj poslovanja, kakovost in razvoj v vas ustvarja željo po soustvarjanju,
• v prilagodljivem in fleksibilnem delovnem okolju lahko delujete odgovorno, samoiniciativno, dinamično, 

vedoželjno in ciljno usmerjeno,
• želite dolgoročno sodelovanje,
• si želite dela v strokovnem organiziranem timu, kjer jih pri delu podpira učinkovit digitalni sistem.

Pridružite se nam, če:

• ogledi objektov,
• skrb za dolgoročne odnose s kupci, spremljanje 

razvoja posameznega kupca,
• izvajanje po/prodajnih aktivnosti (sistemi 

ogrevanja, hlajenja, prezračevanja, samooskrba 
z električno energijo) skladno s prodajnimi cilji,

• spremljanje trga in konkurenčnih ponudnikov,
• povezovanje s sodelavci iz drugih oddelkov o 

optimizaciji procesa.

Če ste zainteresirani, vas vabimo, da se prijavite.

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.

Zainteresirani kandidati naj svojo prijavo z življenjepisom pošljejo po elektronski pošti na naslov 
zaposlitve@termoshop.si. Za več informacij lahko pokličete 041 332 688 (Tea). Rok za prijavo je 31.10.2022.
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