
 

 

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor v skladu s 25. členom 
Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-
F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19 in 203/20 – ZIUPOPDVE) in določili 6. člena  Pravilnika o 
prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in 
načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur. list RS, št. 105/10), objavlja 
naslednje prosto delovno mesto: 

 

(J017136) STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) – ZA TRŽENJE  M/Ž – SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE 

 
Kraj opravljanja dela: Maribor 
 
Glavne naloge:  
  
- organiziranje, usklajevanje in strateško vodenje dela na področju trženja;  
- prodaja; pridobivanje novih kupcev, zaznavanje potreb trga; 
- vzpostavitev in širitev mreže kupcev ter razvoj poslovnega partnerstva; 
- skrb za razvoj področja dela; 
- postavljanje prodajnih ciljev, prioritet in planov; 
- priprava kalkulacij in ponudb v sodelovanju z ostalimi centri in oddelki; 
- spremljanje, realizacija naročil kupcev; 
- spremljanje razvoja stroke in pripravljenost na uvajanje novosti; 
- načrtovanje izdelave tržnih raziskav, analiz in skrb za trženjski razvoj zavoda; 
- izvrševanje nalog izvedbe naročila skladno s sistemskimi dokumenti; 
- priprava analiz o poslovanju; 
- izvedba nalog v skladu z splošnimi akti NLZOH; 
- opravljanje drugih del v skladu s strokovnimi in poslovnimi interesi NLZOH po nalogu neposrednega vodje ali 

direktorja. 

 

Zahtevani pogoji: 

- Zahtevana pokl./strok. izobrazba: končana 2. bolonjska stopnja izobrazbe ekonomsko poslovne smeri, 
naravoslovne smeri 

- Zahtevane delovne izkušnje: 6 let, predhodne delovne izkušnje na področju trženja (B2B in B2C), poznavanje 
področja nabave laboratorijskih storitev, odlične prodajne in pogajalske veščine 

- Zahtevana posebna znanja: proaktivnost, ciljna usmerjenost, vztrajnost, visoka mera organiziranosti, 
samostojnosti in samoiniciativnosti, motiviranost za ponujeno delo, pripravljenost na izzive, sposobnost dela v timu, 
pozitivna naravnanost in zanesljivost, dobro poznavanje osnov računalništva, uporabe informacijskih sistemov in 
orodij za obdelavo podatkov ter dobro obvladovanje računalniških aplikacij, osnovno znanje dveh tujih jezikov 

 

 

Nudimo: 

Nudimo zanimivo in raznoliko delo v urejenem kolektivu z možnostjo strokovnega razvoja ter dobre delovne pogoje. 
Delovno razmerje bo sklenjeno za NEDOLOČEN ČAS S POSKUSNO DOBO 4 MESECE. 

 

Če izpolnjujete razpisne pogoje in smo vzbudili vaš interes, nam najpozneje do vključno 15.12.2021 pošljite prijavo z 
življenjepisom in dokazili na naš naslov: 

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 
Prvomajska ulica 1 
2000 Maribor 

s pripisom: Za prosto delovno mesto (J017136) STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) – ZA TRŽENJE - SKUPNE 
STROKOVNE SLUŽBE 

 

V prijavi navedite tudi vaše kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi. 

 

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-2826
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1428
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2296
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0741
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0914
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3722
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3772

