Talum je sodobno, inovativno proizvodno in storitveno podjetje, ki sledi novim izzivom na področju proizvodnje aluminija
povezane z razogljičenjem, krožnim gospodarstvom in digitalizacijo.
Tudi Proizvodna enota Rondelice sledi smernicam trajnostnega razvoja in koristi potencial sekundarnega aluminija in njegove
ponovne integracije v življenjski cikel. Koncept krožnega gospodarstva upoštevamo že pri samem načrtovanju produkta. K
sodelovanju vabimo novega sodelavca na delovnem mestu produktni vodja, ki bo razvojni potencial ekipe rondelic
dopolnjeval/a s svojimi strokovnimi znanji in veščinami na področju strategije trženja produktov in doprinesel/a k naši
strategiji trajnostnega razvoja.
Naziv delovnega mesta
PRODUKTNI VODJA (50025) m/ž
Vaše naloge bodo:
- opredeljevanje strategije trženja, pripravljanje in izvajanje marketinškega načrta
- pospeševanje prodaje, spremljanje in razvijanje poslovanja z obstoječimi kupci ter pridobivanje novih
kupcev
- vzdrževanje dobrih poslovnih odnosov z dobavitelji in kupci
- upravljanje prodajne/produktne skupine proizvodov ter sodelovanje pri razvoju produktov
- spremljanje razvoja stroke, trga, konkurence, trendov ter potreb uporabnikov
- reševanje reklamacij
- vodenje in vzdrževanje potrebnih evidenc, zapisov ter poročil
- opravljanje del in nalog skladno s sprejeto politiko in cilji družbe ter izvajanje zavez trajnostnega
razvoja družbe
- izvajanje drugih del po navodilih nadrejenega
Od kandidatov pričakujemo:
- visokošolska strokovna (VS) ali višja strokovna (VSŠ) izobrazba tehnične ali druge ustrezne smeri
- strast do produktov, empatija do kupcev, delovna etika in komunikacijske spretnosti
- zaželene izkušnje s področja trženja industrijskih izdelkov
- organizacijske in pogajalske sposobnosti
- odlična sposobnost javnega nastopanja in pripravljanja predstavitev
- aktivno znanje tujega jezika (angleščina ali nemščina)
Izbranemu kandidatu nudimo:
- zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom
- redno in stimulativno plačilo
- možnost napredovanja
- podporo izkušenih mentorjev
- dinamično delo v prijetnem kolektivu
- priložnost za strokovni in osebnostni razvoj
- ostale ugodnosti za zaposlene
Če želite postati del uspešnega slovenskega podjetja z več kot 65-letno tradicijo, pošljite svojo prošnjo na
e-naslov mateja.herak@talum.si ali se prijavite tukaj.
Vloge sprejemamo do 4. 12. 2022.

