
 

PROIZVODNJA LESNO-OBDELOVALNIH STROJEV d.o.o. 
Češnjica 48 B, 4228 Železniki, Slovenia 

Tel. 00 386 4 510 32 00 
Fax 00 386 4 510 32 01 

E-mail: mebor@mebor.si 
http://www.mebor.si 

 
 

 
 

Zaposlitev  - Prodajnik / Področni vodja prodaje 
 
V podjetju MEBOR zaposlimo prodajnika oz. področnega vodjo prodaje. Družinsko podjetje MEBOR, 
ki deluje že od leta 1982, je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev strojev za razrez lesa. Je dinamično 
in hitro rastoče podjetje s priznanji Obrtnik leta 2011, Podjetniški vzor 2012, nominiranci za 
Gorenjsko Gazelo 2016 idr. V svetu je priznano kot tehnološki vodja v segmentu horizontalnih tračnih 
žag. Podjetje je usmerjeno predvsem v razvoj novih rešitev in izboljšav, prodaja pa ima poudarek na 
tehničnih rešitvah. 
Mebor je trenutno prisoten v več kot 50 državah po vsem svetu. Dolgoročna vizija podjetja je »Stroji 
Mebor v vseh državah, kjer režejo les.« Če vas zanimajo izzivi povezani z vstopom na nove trge in 
tehnično usmerjena prodaja ter izpolnjujete pogoje, se prijavite na prosto delovno mesto. 
 
PONUJAMO 

- zaposlitev za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim obdobjem 
- izobraževanja in možnost napredovanja 
- delo z različnimi državami po svetu; potovanja po svetu 
- dinamično delovno okolje in raznolike delovne naloge 

 
 
OBSEG DELA 
- direktna prodaja kupcem 
- komunikacija s kupci, izdelava ponudb glede na tehnične zahteve kupca 
- komunikacija z zastopniki v tujini, priprava ponudb 
- aktivno iskanje novih poslovnih partnerjev in odpiranje novih trgov 
- osnovna priprava marketinških materialov 
- urejanje spletnega portala za poslovne partnerje 
- delo na sejmih v tujini, pomoč pri organizaciji sejmov 
- konstantno učenje o proizvodih (strojih), spremljanje novosti 
- poslovna potovanja v tujino – sejmi, obiski pri kupcih, izobraževanje zastopnikov v tujini 
- poprodajne aktivnosti in tehnična pomoč kupcem 
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PRIČAKUJEMO 
- izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri; zaželena vsaj VI. stopnja izobrazbe 
- odlično znanje angleškega jezika 
- zaželeno znanje drugega tujega jezika 
- znanje MS Office 
- najmanj dve leti delovnih izkušenj v prodaji  
- pripravljenost za nadurno delo – po potrebi 
- zanimanje oz. smisel za tehniko; splošno poznavanje strojev 
- komunikacijske in prodajne sposobnosti, motiviranost za uspeh 
 
 
UVAJANJE  
Uvajanje bo dinamično in raznoliko. Usmerjeno bo predvsem na spoznavanje strojev in tehničnih 
rešitev. Začetni del bo obsegal tudi sodelovanje pri montažah strojev na terenu, obiski pri kupcih itd. 
Namen je podrobno poznavanje in razumevanje naših strojev in s tem sposobnost svetovanja 
kupcem. 


