
 
 
 

Kärcher je vodilni svetovni ponudnik izdelkov za čiščenje, ter čistilne tehnike . Tako v prostem času, kot v gospodinjstvu, 
podjetjh in industriji. Kot odgovorno družinsko podjetje je Kärcher med najbolj privlačnimi delodajalci v industriji. Usposobljeni in 
motivirani zaposleni, ki uživajo v delu, so pomemben dejavnik uspeha podjetja Kärcher. Tako se veliko ljudi odloči za kariero 
pri nas in zato obstajajo dobri razlogi. Spodbujamo razvoj in vseživljenjsko učenje, delamo strastno in ambiciozno, da 
dosežemo kakovost in uspeh. Za optimalno sestavo našega tima iščemo ustreznega kandidata / kandidatko na delovnem 
mestu: 

 
 

Prodajni specialist za Karcher profesionalni program (m/ž) 
 
Tarifni razred: VI 
Cilj delovnega mesta: Doseganje prodajnih rezultatov predvidenih z letnim prodajnim načrtom,  povečevanje tržnega deleža 
in prihodkov 

 
Dela in naloge:  

• Načrtovanje in izvajanje prodajnih  aktivnosti 
• iskanje novih prodajnih poti in priložnosti 
• pospeševanje prodaje, prezentacije in promocije prodajnega asortimana pri potencijalnih kupcih 
• sodelovanje z našimi poslovnimi partnerji in distributerji  
• sistematično obdelovanje obstoječih in iskanje novih  kupcev 
• sestavljanje, ponudb, predračunov in računov 
• kontrola in evidenca zalog 
• kontrola odpreme blaga in usklajevanje dostav blaga kupcev 
• informiranje kupcev in pošiljanje a-testov, cenikov in propagandnega materjala 
• preverjanje in pregled plačil kupcev 
• izterjava zapadlih obveznosti 
• prenos informacij 
• reševanje reklamacij 
• Redno in sistematično spremljanje dogodkov in trendov na trgu, potreb kupcev, aktivnosti konkurence, industrije, 

tehnologije in zakonodaje s področja delovanja oddelka, ter sprotno obveščanje organizacije o vseh novostih 
• Prilagajanje prodajnih cen v skladu s spremembami na trgu za zagotavljanje doseganja zastavljenih ciljev v 

dogovoru z nadrejenim 
• Sodelovanje s sodelavci  drugih služb in oddelkov  
• Skrb za stalno lastno izpopolnjevanje znanja in izobraževanje 
• Druga dela po navodilih nadrejenega 

 
Pristojnosti: 

• Določanje prodajnih cen na osnovi smernic in tržnih možnosti 
• Odobravanje popustov kupcem v okviru tržnih potreb in prodajne politike podjetja  

 
Odgovornosti: 

• doseganje planov  
• rentabilnost poslovanja 
• izvajanje aktivnosti iz opisa del in nalog 

 
Stopnja in smer zahtevane izobrazbe: V., VI. ali VII. ekonomske, pravne, tehnične ali druge smeri 
Delovne izkušnje: 3 leta 

 
Področja iz katerih so zahtevane izkušnje:  



• vodenje večjih kupcev 
• vodenje manjših skupin 
• organizacija dela v MP in VP, komunikacija s strankami 
• trženje blaga iz prodajnega asortimana 
• dobre komunikacijske sposobnosti 

 
Funkcionalna znanja ali drugi posebni pogoji:  

• ustrezna  znanja za  opredeljena področja dela 
• aktivno znanje enega tujega jezika – angleščina / nemščina 
• poznavanje zakonodaje s področja trgovine 
• organizacijske sposobnosti 
• iznajdljivost, natančnost, komunikativnost, prilagodljivost, prijaznost 
• sposobnost komuniciranja s sodelavci, strankami in partnerji 
• sposobnost pisnega izražanja 
• vestnost in samostojnost pri delu 
• vozniški izpit B kategorije 
• ni fiksnega delovnega časa 
• stalno samoiniciativno izobraževanje 

 
Značilnosti delovnega mesta:  

• Napori pri delu: umski napori, napori pri delu z ljudmi 
• Vplivi okolja: brez neugodnih vplivov okolja 
• Zdravstvene zahteve: splošna zdravstvena sposobnost 
• Varnost pri delu: izpit iz varnosti pri delu 
• Druge značilnosti: 

 
Računalniška znanja:  

• MS Word: dobro 
• MS Excel: dobro 
• MS Powerpoint: / 
• Internet: osnovno 

 
Odgovarja nadrejenemu: Vodja Prodaje 
 
Direktno podrejeni:  

• Komercialisti Professional 
• Pospeševalci prodaje 
• Demonstratorji 

 
Ključni kontakti:  

• Vodja prodaje 
• komercialisti 
• Poslovodja 
• Vodja servisa 

 
Trajanje poskusnega dela: 6 mesecev 

 
V kolikor vam opisane delovne naloge predstavljajo izziv in se v opisanem profilu prepoznate vas vabimo, da svoje prijave z 
življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku, do vključno 01.12.2019 , pošljete na elektronski naslov: 
info@kaercher.si 

 
Vaše prijave bodo obravnavane zaupno, obravnavani pa bodo zgolj kandidati, ki izpolnjujejo vse naštete 
pogoje. Veselimo se vaših prijav! 
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