
• priprava, usklajevanje nabavnih planov in izvedba 
pravočasne nabave za proizvodnjo in montažo, 

• izvedba nabave materiala po konkurenčnih  
cenah pri odobrenih dobaviteljih, 

• iskanje alternativnih materialov in dobaviteljev  
za racionaliziranje stroškov nabave,

• dogovarjanje ustreznih nabavnih pogojev za 
materiale, surovine, in optimalno stanje zalog,

• organizacija transporta in carinjenja (uvoz - 
izvoz),

• reševanje morebitnih reklamacij z dobavitelji,
• sodelovanje pri uvajanju novih izdelkov in 

materialov,
• sodelovanje pri razvoju distribucijskih kanalov,
• zagotavljanje potrebnih evidenc in zapisov ter 

poročil.

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

Samostojni nabavnik skrbi za 
naslednje aktivnosti:

Pričakujemo:

Napreden razvoj z lastno proizvodnjo toplotnih črpalk in celovit trajnostni 
razvoj energetske oskrbe, se odraža v naši uspešnosti in rasti podjetja.

• cenite kvalitetno opravljene storitve in 
prepoznavnost blagovne znamke TermoPlus®,

• trajnostni razvoj poslovanja in prizadevanje 
za kakovost in razvoj v vas ustvarja željo po 
soustvarjanju,

• v dinamičnem delovnem okolju lahko delujete 
odgovorno, samoiniciativno, prilagodljivo, 
vedoželjno in ciljno usmerjeno.

• želite ovrednoteno uspešnost pri delu v 
variabilnem plačilu poleg osnovnega plačila,

• iščete dolgoročno sodelovanje v zaposlitvi.

Pridružite se nam, če:

Če ste zainteresirani, vas vabimo, da se prijavite.

Naše delovno okolje ustvarja stalna ekipa strokovnih, uspešnih, ciljno usmerjenih, dinamičnih ter lojalnih 
posameznikov, na katere smo izredno ponosni. Rast podjetja na podlagi potreb trga in strategija Termo 
Shop-a narekujejo priložnost zaposlitve novega sodelavca na delovnem mestu Samostojni nabavnik (m/ž).

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 04.11.2022.

Termo Shop d.o.o., Rimska Cesta 176, 3311 Šempeter v Savinjski dolini

• najmanj VI/2 stopnja izobrazbe,
• aktivno znanje angleškega jezika (ustno in 

pisno,
• organiziranost, natančnost, samostojnost, 

samoiniciativnost, dinamičnost, hitra odzivnost,
• izkušnje s področja nabavnih procesov 

proizvodnega in storitvenega podjetja,
• prednostno je znanje uporabe Pantheon-a.


