
 

 

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija  (ZTS). S 6523 člani smo največja mladinska 
organizacija v Sloveniji. Naše poslanstvo je prispevati k skladnemu osebnemu razvoju mladih, doseganju 

njihovih polnih telesnih, intelektualnih, socialnih, čustvenih in duhovnih sposobnosti kot avtonomnih 
posameznikov, kot odgovornih državljanov, angažiranih in solidarnih članov svoje lokalne, državne in 
mednarodne skupnosti.  

 

 

VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC ZA PRODAJO  

Področje dela: 
ADMINISTRATIVNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE 

 Priprava in spremljanje poslovnega načrta organizacije ter izvajanje aktivnosti za njegovo doseganje, 

 trženje oglasnega prostora in drugi oglasni prostor v ZTS, nabava in koordinacija tiska in distribucije, 
 priprava analiz, podlag, gradiv in strategij na področju prodaje. 

 

ZADRUGA ZTS 

 Načrtovanje del v Zadrugi (cilji, naloge, obseg dela, proračun), 
 vodenje Zadruge ZTS, trgovine s produkti za taborniško dejavnost: oblikovanje prodajnega programa, 

iskanje, pogajanja in usklajevanje z dobavitelji, nabava, prodaja ter gospodarjenje z zalogami. 

 

TC BOHINJ 

 Trženje in zagotavljanje zasedenosti centra po navodilih Vodje TC Bohinj, 

 trženje in promocija centra na družbenih omrežjih ter rezervacijskih sistemih,  

 nudenje strokovne pomoči pri pripravi, izvajanju (spremljanju) in evalvaciji dejavnosti TC Bohinj. 

 

Pričakujemo: 
 Najmanj V. stopnja izobrazbe (zaželeno VI. stopnja), dobro znanje angleškega jezika (sposobnost 

pisnega in ustnega komuniciranja),  

 sposobnost in izkušnje na področju prodaje, 

 izkušnje z delom v nevladnih mladinskih organizacijah so prednost, 

 usmerjenost k doseganju ciljev in rešitev, reševanje težav na pragmatičen način, 
 dobre organizacijske in analitične sposobnosti, natančnost, vestnost in visoko stopnjo odgovornosti, 
 fleksibilnost, učljivost, samostojnost, samoiniciativnost in proaktivnost in zmožnost timskega dela, 
 komunikativnost in pozitiven odnos do sprememb, 

 spoštljiv odnos do strank in sodelavcev. 

 

Nudimo: 

 Delovno razmerje za določen čas enega leta s trimesečnim poskusnim delom, z željo po dolgoročnem 
sodelovanju, ob pogoju uspešno zaključenih projektov,   

 urejeno delovno okolje, 

 možnost strokovnega in osebnega razvoja. 

http://www.taborniki.si/o-organizaciji/


 

 

 

 

Prijavite se z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku na urska.bratkovic@taborniki.si do 13.7.2018 – 

do 12.00. 

 

Prijavi priložite motivacijsko pismo v slovenščini in angleščini s poudarkom na konkretnih dosežkih vašega 
dosedanjega dela povezanih z aktivnostmi opisanimi v tem razpisu. 

 

mailto:urska.bratkovic@taborniki.si

