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Zaposlimo (redno ali preko študentskega servisa) 

Osebo za: »Pomoč pri prodaji m/ž« 
 

Uspešno, specializirano trgovsko podjetje (Kreja d.o.o., Trzin), zaposli osebo za prodajo naprav za 

fizioterapijo, medicino in šport. 

Zastopamo in prodajamo uveljavljene, vrhunske blagovne znamke: BTL, Compex, Sport-Elec,… 

Več o podjetju: www.kreja.eu 

 

Opis delovnega mesta 

Naloge in odgovornosti: 

 vzpostavitev kontakta s strankami, 

 obisk strank, 

 predstavitev naprav, 

 pripravo ponudb in sklepanje poslov. 

 

Delo je pretežno terensko, po Sloveniji, obsega pa tudi pripravo v pisarni ali na domu. Delovni čas je 

večinoma med 8-16h. 

 

Pričakujemo: 

 Izobrazba vsaj V. stopnje fizioterapevtske, zdravstvene, medicinske ali podobne smeri. Ev. tudi 

Fakulteta za šport. 

 Komunikativnost, osebno urejenost, veselje do dela s strankami. 

 Prodajne veščine. 

 Brezhibno ustno, telefonsko in pisno komuniciranje v slovenskem in angleškem jeziku. Znanje 

hrvaščine je zaželeno. 

 Dobro računalniško pismenost. MS Office. 

 vozniški izpit B kategorije. 

 

Zaželeno je (ni pa pogoj) osnovno poznavanje naprav za fizioterapijo oz. medicino ter mišičnih elektro 

stimulatorjev. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kreja.eu/
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Ponujamo: 

 Urejeno delovno okolje. 

 Stimulativno plačilo. 

 Dolgoročno zaposlitev. 

 Možnosti dodatnega izobraževanje in stalnega razvoja. 

 

Trajanje: 

12 mesecev z 2 mesečnim poskusnim delom in željo po zaposlitvi kandidata za nedoločen čas. 

 

Prijave: 

Prijave z življenjepisom in opisom morebitnih delovnih izkušenj sprejemamo do 5.3.2017, na 

info@kreja.eu 

 

Trzin, 22.2.2017 

 

 


