
   
 

MOL Slovenija d.o.o. je članica Skupine MOL, mednarodne integrirane naftne in plinske družbe z ekipo več kot 25.000 zaposlenih 
ter z 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 na naši spletni strani Mol.si . 
 

MOL Slovenija d.o.o. objavlja javni razpis: 

PARTNER UPRAVLJALEC BENCINSKEGA SERVISA 

Kraj bencinskega servisa: 
MARIBOR TEZNO 

Partner bo upravljal bencinski servis kot samostojna pravna oseba. 
Od bodočega partnerja pričakujemo, da svoje strokovno znanje, izkušnje in sposobnosti uporabi v interesu 
maksimalne učinkovitosti poslovanja in povečanja zadovoljstva naših kupcev na bencinskem servisu. 

 

V kolikor imate željo postati del ekipe družbe MOL Slovenija, izpolnite prijavni obrazec vključno z izjavo o varovanju 
zaupnih podatkov, dosegljivi na naši spletni strani Mol.si, kjer boste našli tudi več informacij o pogojih razpisa. Na 
podlagi vloženega prijavnega obrazca in Izjave o varovanju zaupnih podatkov, lahko razpisno dokumentacijo 
prevzamete do 10.10.2018 (nadaljnja razpisna dokumentacija bo kandidatom poslana po el.pošti).  

MOL Slovenija išče partnerja, ki: 

• stremi k odličnosti pri izvajanju storitev za kupce, 

• je podjetniško usmerjen, ambiciozen in motiviran za 

doseganje izjemnih prodajnih rezultatov, 

• izkazuje odgovornost pri upravljanju ter razvoju in 

motivaciji zaposlenih, 

• je odprt za izzive in izvajanje novih nalog, 

• ima finančne vire za vstop v projekt. 

 

 

Pogoji za prijavo: 
• da ste oziroma se boste registrirali kot pravna oseba: 

• Na javni razpis se lahko prijavi tudi kandidat kot 

fizična oseba, vendar je pogoj za sklenitev Pogodbe 

o upravljanju bencinskega servisa registracija 

podjetja – pravne osebe. Samo pravna oseba lahko 

stopi v poslovni odnos z MOL Slovenija 

• V skladu za navedenim partner ne more biti v 

delovnem razmerju pri tretji pravni osebi za čas 

trajanje Pogodbe o upravljanju bencinskega servisa. 

• izkušnje pri vodenju in upravljanju maloprodajnih poslovnih 

enot. 

Partnerju nudimo: 
• partnerstvo pri upravljanju sodobnega bencinskega servisa, 

• operativno znanje in strateško podporo pri poslovanju. 

 

Od partnerja pričakujemo: 
• upravljanje poslovnih dejavnosti na bencinskem servisu v 

imenu in za račun MOL Slovenija, 

• vodenje ekipe zaposlenih, 

• upravljanje gostinskega lokala v sklopu bencinskega 

servisa, 

• nenehno izboljševanje odnosov s strankami in odličnosti 

izvajanja storitev za dosego vrhunskih rezultatov 

poslovanja, 

• doseganje zastavljenih prodajnih in ostalih ciljev. 

• dosledno ravnanje v skladu s pravili in postopki poslovanja  

http://www.mol.si/

