
				

MOL Slovenija d.o.o. je članica Skupine MOL, mednarodne integrirane naftne in plinske družbe z ekipo 26.000 zaposlenih ter z 
mrežo blizu 2.000 bencinskih servisov v 10 državah Srednje in Jugovzhodne Evrope. 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 48 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 preko portala Mojedelo. 
Rok za prijavo: 08. september 2019 
 

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

IT ASISTENT 
 

Kraj opravljanja dela: 
MURSKA SOBOTA 

 Delo obsega: 
Zagotavljanje delovanja in aktivno sodelovanje pri razvoju informacijske tehnologije v podjetju.  
 

 
 

Glavna dela in naloge: 
sodelovanje pri realizaciji razvojnih strategij informacijske 
tehnologije, uvajanju novih IT-rešitev in skrbi za delovanje 
celotnega informacijskega sistema družbe;  
sodelovanje pri koordinaciji IT-projektov;   
sodelovanje pri vzdrževanju in nadzoru nad informacijsko 
varnostjo; 
odgovornost za vzdrževanje mrežne opreme, računalnikov, 
računalniške opreme, telefonije …  
vodenje IT-evidenc, kontrole dostopov, varne uporabe 
informacijske tehnologije;  
podpora uporabnikom na upravi; 
podpora in koordinacija pri reševanju težav na bencinskih 
servisih; 
sodelovanje v postopkih izbire dobaviteljev.   

Kandidatom ponujamo: 
odgovorno in dinamično delo v mednarodnem podjetju; 
pogodbo o zaposlitvi za določen čas 1 leta s 3-mesečnim 
poskusnim delom;   
nagrajevanje v skladu z rezultati dela; 
individualni izobraževalni načrt za osebno in profesionalno rast;  
dodatno pokojninsko zavarovanje;  
letni razširjen preventivni zdravniški pregled (managerski 
pregled) in različne ukrepe v sklopu promocije zdravja v podjetju. 

 

Od kandidatov pričakujemo: 
najmanj VI. stopnjo izobrazbe; 
najmanj 2 leti delovnih izkušenj; 
odlično poznavanje področja informacijske tehnologije; 
odlično pisno in ustno izražanje v slovenskem in 
angleškem jeziku; 
Znanje iz podatkovnih baz in povpraševalnega jezika SQL 
Osnove programiranja (C# ali Java) 
Osnovno znanje iz računalniških omrežij 
poznavanje MS Office ter izkušnje s poslovnimi sistemi in 
orodji.  
 

Prednost bodo imeli kandidati:  

s pripravljenostjo do nenehnega spoznavanja novih 
tehnologij in pridobivanja novih znanj in izkušenj;  
s komunikacijskimi veščinami;  
z organizacijskimi sposobnostmi;  
s hitro odzivnostjo na zahteve projektov in sodelavcev; 
s skrbnim, natančnim in doslednim pristopom k nalogam;  
z visoko motivacijo, samoiniciativnostjo, proaktivnostjo;  
z veseljem do dela v timu. 

 
 

	

PRISPEVAJ IN  
BODI ENERGIJA  
POZITIVNE  
SPREMEMBE 
 


