
 
 
 

PERI GmbH je največji mednarodni proizvajalec opažnih sistemov in odrov. Je eno izmed 50 vodilnih 

podjetij na Bavarskem, ki  v zadnjih letih dosega nadpovprečno povečanje obsega dela in števila 

zaposlenih, s 70 hčerinskimi družbami in 140 logističnimi lokacijami, pa je prisotno na trgih po vsem 

svetu. PERI Hrvatska – PERI oplate i skele d.o.o. –  je bilo ustanovljeno 01.01.2005. Skupaj zaposluje 

40 zaposlenih na področju inženiringa, prodaje, logistike in administracije. Uprava (inženiring, prodaja, 

administracija) se nahaja v Zagrebu. Skladišče se nahaja v približno 30 km oddaljenem Velikem 

Trgovišću, z izjemno ugodno prometno lego zaradi bližine avtoceste A3. Zahvaljujoč pisarnam v 

Imotskem, Osijeku, Mariboru in Sarajevu (prodaja, inženiring) se naše področje delovanja razteza na 

celotnem območju Hrvaške in Slovenije ter Bosne in Hercegovine. Smo zavesljiv partner gradbenih 

podjetij za vse vse vrste projektov na področju opažev in gradbenih odrov.   

 
Zaradi vse večjega obsega poslovanja potrebujemo tehnično okrepitev na slovenskem trgu in iščemo 

novega prodajnega svetovalca na območju Ljubljane (in okolice). Na delovno mesto strokovneg 

svetovalca za opaže in odre bi želeli zaposliti mladega inženirja, absolventa ali študenta zaključnega 

letnika študija gradbeništva. 

 

 

 

 

Kategorija 
Gradbeništvo, Prodaja 
 
Lokacija dela: Ljubljana, Slovenija 
 
Delodajalec: PERI oplate i skele d.o.o., Zagreb  
Oblika za življenjepis: Word / PDF 
Življenjepise in prijave sprejemamo v slovenskem in/ali hrvaškem/angleškem/nemškem jeziku na 
elektronskem naslovu danka.pamic@peri.com.hr 
 
Podetje PERI oplate i skele d.o.o. zaposli sodelavca za delovno mesto: 
 
Svetovalec za opaže in gradbene odre (m) 
 
Naloge: 

- pridobivanje novih strank in vzdrževanje obstoječih stikov s strankami, 
- dogovarjanje novih projektov, 
- vodenje in usklajevanje komunikacije med vsemi oddelki, ki sodelujejo v projektu (logistika, 

tehnična služba, priprava naročil), da se zagotovi nemoteno izvajanje projekta, 
- hitro posredovanje informacij, pomembnih za druge oddelke, 
- vodenje evidence pogodbenih rokov in rokov plačila. 
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      Kaj pričakujemo: 

Vrsta dela: stalno s poskusno delovno dobo 6 mesecev 
Potrebne kvalifikacije: študent(ka) gradbeništva ali absolvent 
Tuji jeziki: slovenski, (hrvaški) + angleški ali nemški jezik 
Vozniško dovoljenje: B 
Osnove računalniškega dela: da 
 
Drugi pogoji: 
- absolvent ali študent zaključnega letnika FGG;  
- interes za gradbene tehnnologije  
- dobro poznavanje računalniških orodij MS Office, AutoCAD 
- prebivališče na ozemlju Slovenije (Ljubljana), 
- spretnost komunikacije in pogajanj, socialna kompetenca, 
- samoiniciativnost, samomotivacija, timski duh, neposrednost in zanesljivost, 
- osredotočenost na cilj in doslednost pri izvrševanju delovnih nalog, 
- organizacijske sposobnosti in podjetniški duh. 
 
Kaj ponujamo: 
- Postopno uvajanje in kasneje tudi zaposlitev za nedoločen čas, 
- mednarodno ustvarjalno delovno okolje, 
- strokovno usposabljanje znotraj podjetja, 
- primeren dohodek, ki ustreza učinku. 
- varna poslovna perspektiva. 
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