
 

Smo uspešna, hitro rastoča skupina Studio Moderna, s svojimi 
podjetji prisotna v 21 državah srednje in vzhodne Evrope z več kot 

7000 zaposlenimi. Uspelo nam je, ker smo motiviran mednarodni 
tim, z bogatimi izkušnjami in drznimi načrti za prihodnost. Imamo 

jasno vizijo. Sodelujemo v vzdušju pozitivne energije, zaupanja in 
odgovornosti za rezultate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vabimo vas, da se nam pridružite kot 

STROKOVNJAK ZA CENTRALNO PLANIRANJE  
(M/Ž) 

 
Strokovnjak za centralno planiranje je oseba, ki je odgovorna za podporo pri dveh ključnih prodajnih korakih posameznih držav znotraj 

skupine: 
 

Prvič, spremljanje, analiziranje in optimiziranje planov prodaje in zalog s ciljem, da bo država imela ravno pravo količino potrebnih 
zalog. Drugič, spremljanje in razumevanje prodajnih trendov in aktivnosti na način, da se zaloge optimalno razporedi med trgi in je 

dobiček družbe maksimalno dosežen. 
 

Iščemo kandidata, ki se želi spoznati s poslovnimi procesi in razumeti njihovo relacijo s prodajo in trženjem. Zaželen kandidat 
poseduje dobre komunikacijske spretnosti in ima veselje do analitičnega dela. 

 
Ključne naloge: 
• Pregled, analiza in optimizacija planov prodaje in zalog za skupino držav;  
• Spremljanje, analiza in optimizacija ravni zalog; 
• Spremljanje prodajnih rezultatov in uspešnosti kampanj; 
• Priprava poročil o ravni zalog in planu prodaje; 
• Podpora pri tehničnem razvoju;  
• Sodelovanje z oddelkom prodaje in marketinga pri planiranju prodaje in zalog;  
• Priprava analiz in poročil za vodstvo podjetja.  

 
Idealni kandidat je tisti, ki ima: 
 

• Odlično znanje MS Excela;  
• Napredno znanje angleške jezika;  
• Dobre analitične sposobnosti in osredotočenost na podrobnosti; 
• Usmerjenost k reševanju problemov in sposobnost sprejemanja odločitev; 
• Timsko usmerjenost in skrb za medosebne odnose; 
• Odlične pisne in ustne komunikacijske sposobnosti; 
• Dobre pogajalske sposobnosti v komunikacije s skupino držav;  
• Željo po nenehnem učenju.  

 
Kaj ponujamo? 

 

• Urejeno delovno okolje v mladem, pozitivnem in ambicioznem kolektivu, kjer z veseljem 
sprejemajo izzive, ki spodbujajo rast in razvoj. 

• Stimulativno plačilo in dodatne nagrade v okviru sistema nagrajevanja. 
• Funkcionalna usposabljanja in izobraževanja v okviru delovnega mesta. 

. 
Pošljite svoj življenjepis (CV) v slovenskem in angleškem jeziku na elektronski naslov recruitment@studio-moderna.com s 

pripisom Strokovnjak za centralno planiranje (ter vaše ime in priimek) do 10.01.2017. Kandidati bodo o zaključenem postopku 
izbora obveščeni preko elektronske pošte. 

 
Delovno mesto se nahaja v Ljubljani 

 
Obiščite našo internetno stran www.studio-moderna.com 

 


