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Prodajni inženir za področje
industrijske metrologije (M/Ž)
K sodelovanju vabimo motiviranega, prodajno in
tehnično naravnanega posameznika, kateremu
ponujamo odlično priložnost za razvoj trgov in
ustrezno podporo za dosego zastavljenih kariernih
in poslovnih ciljev.

V podjetju RLS skupaj z našim partnerskim podjetjem Renishaw ponujamo celovite rešitve s področja Industrijske metrologije v naši
regiji. Naše glavno poslanstvo in cilj je pomagati industrijskim podjetjem pri vpeljavi novih tehnologij s ciljem optimizacije proizvodnih
procesov. To bo omogočilo podjetjem razvoj svojih procesov v okviru strategije Industrija 4.0.

Video predstavitev

Opis delovnega mesta
▶

sodelovanje v prodajnih in izobraževalnih aktivnostih v
Sloveniji in državah bivše Jugoslavije;

▶

sodelovanje pri oblikovanju strategije razvoja trgov z
rešitvami s področja Industrijske metrologije;

▶

razvoj trga in vzdrževanje obstoječe prodajne mreže;

▶

▶

skrb za ključne kupce;

sodelovanje pri izvedbi izobraževanj in predstavitev za
obstoječe in nove potencialne kupce.

▶

prepoznavanje in udejanjanje novih poslovnih
priložnosti;

Pričakujemo
K sodelovanju vabimo tako izkušene prodajne inženirje kot tudi posameznike na začetku karierne poti,
ki imajo tehnično predznanje ter afiniteto po delu na področju dela s kupci.
▶

poznavanje industrijskih procesov in strojne opreme;

▶

izobrazbo tehnične smeri (zaželena strojna ali
mehatronika);

▶

poznavanje industrijske avtomatizacije in metrologije;

▶

izkušnje s področja organizacije in izvedbe predstavitev,
seminarjev in treningov za kupce;

▶

odlično znanje angleškega, srbskega in hrvaškega
jezika, tako govorno kot pisno;

▶

proaktivnost z željo po doseganju odličnih rezultatov;

▶

odlične komunikacijske, pogajalske in organizacijske
sposobnosti;

zaželene so izkušnje z delom v poslovnoinformacijskem sistemu in z orodjem CRM;

▶

▶

dobro poznavanje MS Office paketa;
vsaj tri leta izkušenj s področja prodaje;

▶

podjetnost, iznajdljivost ter profesionalen pristop;

▶

▶

sposobnost sprejemanja odločitev in postavljanja
prioritet ter ciljev;

▶

vozniški izpit B kategorije;

▶

pripravljenost na potovanja (Slovenija in tujina).
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Nudimo
▶

samostojno, dinamično in kreativno delo z ustreznim usposabljanjem in kasnejšo podporo izkušenih mentorjev;

▶

karierni izziv v mednarodnem okolju uspešnega, razvojno naravnanega podjetja;

▶

enkratno priložnost za razvoj novih poslovnih idej ob podpori izjemno uigrane ekipe izkušenih aplikativnih in
prodajnih inženirjev;

▶

delo s tehnološko naprednimi rešitvami, ki sledijo strategiji Industrije 4.0 - pametne tovarne;

▶

spodbujamo in omogočamo redno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje

▶

redno zaposlitev z željo po dologoročnem sodelovanju

Stopite v kontakt z nami!
Ste pripravljeni na nove izzive? Vabimo vas, da nam posredujete prijavo in življenjepis s podrobnim opisom
dosedanjih izkušenj in kompetenc v slovenskem in angleškem jeziku na elektronski naslov zaposlitev@rls.si.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 040 824 490 (Darja Skok).

Prijava na: zaposlitev@rls.si
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