
  

MOL Slovenija d.o.o. je članica Skupine MOL, mednarodne integrirane naftne in plinske družbe z ekipo več kot 25.000 zaposlenih 
ter mrežo več kot 2.000 bencinskih servisov v 11 državah Srednje in Jugovzhodne Evrope, ki delujejo pod okriljem 8 blagovnih znamk. 
Zaposleni z nenehnim iskanjem novih priložnosti povečanja zadovoljstva naših kupcev skupno prispevamo k uspehom našega stalno 
rastočega podjetja.  
Kot članica Skupine MOL je družba MOL Slovenija d.o.o. na slovenskem trgu prisotna vse od leta 1996. Glavna dejavnost podjetja je 
prodaja naftnih derivatov na debelo in drobno prek maloprodajne mreže 53 bencinskih servisov MOL po Sloveniji. Če ste se 
pripravljeni pridružiti naši ekipi, lahko več informacij najdete tudi na naši spletni strani www.mol.si ali na LinkedIn strani podjetja. 
 

V kolikor bi se želeli pridružiti dinamičnemu in prijetnemu kolektivu, kjer smo vsi na »ti«, pošljite prijavo s 
priloženim življenjepisom in dokazili preko kariernega sistema Skupine MOL.  

Rok za prijavo: 25. maj 2021 
 

 
KOMERCIALIST KARTIČNEGA POSLOVANJA (M/Ž) 
 

Kraj opravljanja dela: 
CELOTNA SLOVENIJA 

 
Iščemo motiviranega sodelavca/ko za terensko izvajanje komercialnih aktivnosti za obstoječe in potencialne 
poslovne kupce (B2B). Sodelavec/ka bo delo opravljal okvirno 4x na teden na terenu celotne Slovenijo in 1x na 
teden na sedežu družbe v Murski Soboti.  
 
Glavna dela in naloge: 

• samostojno pridobivanje novih strank na terenu celotne 

Slovenije, svetovanje, priprava ponudb, izpeljava 

pogodbenih pogajanj, priprava pogodb, obvladovanje 

terjatev ter spremljanje izvajanja poslovnih dogovorov s 

strankami in podpora obstoječim strankam; 

• izvajanje vseh prodajnih aktivnosti poslovnih kartic Skupine 

MOL;   

• izvajanje strategij ter uresničevanje prodajnih ciljev in rasti 

podjetja. 

Kandidatom ponujamo: 

• odgovorno in dinamično delo v priznanem in stabilnem  

mednarodnem podjetju; 

• pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s 6-mesečnim 

poskusnim delom; 

• službeni avtomobil za službene namene;    

• nagrajevanje v skladu z uspešnostjo – kvartalni bonus glede 

na dosežene rezultate;  

• individualni razvojni načrt izobraževanja za osebno in 

profesionalno rast,  

• dodatno pokojninsko zavarovanje;  

• različne ukrepe v sklopu promocije zdravja v podjetju. 

Pričakujemo: 

• najmanj V. stopnjo izobrazbe; 

• najmanj 3 leta delovnih izkušenj; 

• tekoče pisno in ustno izražanje v slovenskem in 

angleškem jeziku; 

• napredno znanje uporabe MS Office; 

• vozniški izpit B-kategorije. 

 

Prednost bodo imeli kandidati:  

• z usmerjenostjo v prodajo in doseganjem dobrih 

prodajnih rezultatov; 

• z izkušnjami s terenskim delom; 

• veseljem do dela s kupci; 

• s komunikacijskimi in pogajalskimi sposobnostmi;  

• hitri in odzivni na zahteve strank; 

• z izraženo skrbnostjo, ažurnostjo in natančnostjo pri 

izvajanju nalog. 

• s smislom za delo z ljudmi; 

• s fleksibilnim in prilagodljivim pristopom; 

• proaktivni in usmerjeni k rezultatom. 

 

 

 


