
    

MOL Slovenija d.o.o. je članica Skupine MOL, mednarodne integrirane naftne in plinske družbe z ekipo več kot 25.000 zaposlenih 
ter mrežo blizu 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 45 bencinskih servisov MOL po Sloveniji. Če ste se 
pripravljeni pridružiti naši ekipi, lahko več informacij najdete tudi na naši spletni strani mol.si ali na LinkedIn strani podjetja. 

Prijavo s priloženim življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov:  
MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota 
Rok za oddajo prijav: 24. marec 2017 
 

MOL Slovenija d.o.o. vabi ambiciozne kandidate k prijavi na delovno mesto: 

ASISTENT VELEPRODAJNE OPERATIVE  
 

Kraj opravljanja dela: 
MURSKA SOBOTA 

 
Delo obsega: 
Sodelovanje v procesu prodaje blaga kupcem, ki imajo sklenjene letne pogodbe ter obvladovanje procesov prodaje oziroma 
nabave blaga. Likvidiranje ter kontrola prevzemov goriva za bencinske servise MOL in veleprodajne kupce. Sodelovanje pri 
pripravi analiz in poročil za različna časovna obdobja in namene. 
 

 

Glavna dela in naloge: 
• spremljanje in izvedba naročil, priprava poslovnih in 

knjigovodskih listin, spremljanje odpreme blaga, nadzor in 
usmerjanje prevoza goriv, fakturiranje in arhiviranje  spremne 
dokumentacije  

• likvidiranje ter kontrola prevzemov goriva za bencinske servise 
in veleprodajne kupce, priprava in izdaja računov, načrtovanje  
in kontrola dobave goriva in skrb za optimalno zalogo goriv; 

• zbiranje podatkov ter sodelovanje v pripravi analiz in poročil za 
različna časovna obdobja in  namene.  

 
Kandidatom ponujamo: 

• odgovorno in dinamično delo v mednarodnem podjetju; 
• pogodbo o zaposlitvi za določen čas 1 leta s polnim delovnim 

časom in poskusnim obdobjem ter  kasnejšo možnostjo 
zaposlitve za nedoločen čas; 

• nagrajevanje v skladu z rezultati dela. 

Od kandidatov pričakujemo: 
• najmanj V. stopnja izobrazbe; 
• najmanj 1 leto delovnih izkušenj; 
• odlično pisno in ustno izražanje v slovenskem in 

angleškem jeziku; 
• usposobljenost za delo z osebnim računalnikom 

(Word, Excel, Outlook, PowerPoint). 
 

Prednost bodo imeli kandidati:  

• z izrazitimi komunikacijskimi sposobnostmi; 
• s pogajalskimi sposobnostmi; 
• s sposobnostjo reševanja problemov; 
• s sposobnostjo analiziranja in povzemanja. 

 


