
  

 

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 46 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. 
 

Prijavo s priloženim življenjepisom ter dokazila o izpolnjevanju pogojev pošljite na naslov:  
MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota ali kadri@mol.si ali preko portala Mojedelo. 

Rok za prijavo: 26. junij 2018 
 

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

ASISTENT OPERATIVE KARTIČNEGA POSLOVANJA 
 

Kraj opravljanja dela: 
MURSKA SOBOTA 

 
Iščemo motiviranega sodelavca/ko za izvedbo operativnih nalog kartičnega oddelka z namenom 
zagotavljanja nemotenih poslovnih procesov, testiranja kartičnih sistemov, pripravo poročil in kalkulacij 
ter reševanja pritožb kartičnih kupcev, pod vodstvom vodje kartičnega poslovanja. 
 

Glavna dela in naloge: 

• vzdrževanje vseh potrebnih evidenc kartičnega oddelka; 

• skrb za skladnost dokumentacije kartičnih pogodb, priprava 

potrebnih obrazcev, vnos pogodb in arhiviranje;   

• preverba računov in priprava podatkov za izdajo računov 

ter sodelovanje pri postopku izterjave;  

• opravila in testiranja v kartičnih sistemih; 

• priprava poročil, predstavitev in navodil za kartični oddelek 

in uporabnike; 

• aktivno vključevanje v razvoj kartičnih produktov in 

nadgradnjo operativnih procesov; 

• sodelovanje pri pripravi razpisnih dokumentacij. 

 

Kandidatom ponujamo: 

• odgovorno in dinamično delo v mednarodnem podjetju; 

• pogodbo o zaposlitvi za določen čas 1 leta s 3-mesečnim 

poskusnim delom ter namenom dolgoročnega sodelovanja; 

• nagrajevanje v skladu z uspešnostjo;  

• izobraževanje za osebno in profesionalno rast. 

 

Pričakujemo: 

• najmanj V. stopnjo izobrazbe; 

• najmanj 1 leto ustreznih izkušenj; 

• tekoče pisno in ustno izražanje v slovenskem jeziku in 

dobro znanje angleškega jezika; 

• napredno zanje uporabe MS Office in dobro zanje 

uporabe Excel-a. 

 

Prednost bodo imeli kandidati:  

• osredotočeni na stranke z odnosom ter hitri in odzivni na 

zahteve strank; 

• skrbni, ažurni in natančni pri izvajanju nalog; 

• z odličnimi analitičnimi sposobnostmi;  

• s smislom za delo s številkami in bazami podatkov;  

• s fleksibilnim in prilagodljivim pristopom; 

• proaktivni in usmerjeni k rezultatom. 
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