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 47 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.

Poslovni partner podjetja MOL Slovenija d.o.o./ upravljalec bencinskega servisa,
vabi študente za opravljanje študentskega dela:

ŠTUDENTSKO DELO NA BENCINSKEM SERVISU (M/Ž)

Kraj opravljanja dela:

SLOVENSKE
KONJICE

Delo obsega:
Priprava in ponudba gastro asortimenta, v trgovini pa tudi svetovanje pri prodaji izdelkov in storitev, delo na blagajni, delo v
baru bencinskega servisa.

Delovne naloge:
•
•
•
•
•

izvajanje dela v okviru gastro ponudbe (priprava in postrežba)
direktna prodaja izdelkov in storitev strankam
strežba v dnevnem baru
delo na blagajni
izvajanje prevzemov blaga in goriv

•

vodenje potrebne dokumentacije ter druga dela po navodilih
nadrejenih

•

pomoč v avtopralnici

Študentom ponujamo:
•
•
•
•

možnost fleksibilne organizacije delovnih ur & uskladitev s
študijskimi obveznostmi
možnost dela v manjšem ali večjem obsegu delovnih ur
zanimivo in dinamično delo s strankami
delo v zelo prijetnem in prijaznem kolektivu

Za prijavo piši na sevsek.marta1@gmail.com

Od študentov pričakujemo:
•
•

polnoletnost
tekoče ustno in pisno sporazumevanje v slovenskem

•
•

jeziku
usposobljenost za delo z računalnikom
skrbnost, ažurnost in doslednost pri izvajanju nalog

Študentsko delo pri nas vam bo všeč:
•
•
•
•

če imate veselje do strežbe, prodaje, svetovanja ter
dela s strankami
veselje do dela v timu
ste komunikacijsko spretni in se radi pogovarjate
ste radi v gibanju in uživate v dinamiki

