5557 – Strokovnjak za nabavo in razvoj sodelovanja s pridelovalci
hmelja (m/ž)
Mednarodno podjetje, globalni trgovec s hmeljem, predstavništvo Žalec
Ker so slovenski hmelj in njegove dragocene sorte v svetovnem merilu cenjeni danes in tudi v prihodnosti, se
je eden od dveh vodilnih globalnih igralcev odločil investirati v svoje predstavništvo v Sloveniji. Za malo enoto,
v kateri bodo zaposlene le tri osebe, iščemo komercialnega referenta oz. strokovnjaka za nabavo hmelja, ki
bo specializiran za slovenski trg.
Vaše poslanstvo bo skrbeti, da podjetje kupi ustrezno količino kakovostnega hmelja po ustrezni ceni, ki bo
podjetju in dobaviteljem omogočal trajnostno rast in razvoj. Pomembno bo, da vzdržujete redne stike in dobre
odnose z lokalnimi pridelovalci/dobavitelji, ste njihova strokovna podpora in jim znate po potrebi svetovati ter
se ob podpori matičnega podjetja z njimi pogajate za odkupne cene in ostale pogodbene pogoje. Ob prevzemu
hmelja boste priskrbeli vso potrebno dokumentacijo, o svojih aktivnostih ter o dogajanju na trgu pa boste redno
poročali svojemu nadrejenemu v matičnem podjetju v Nemčiji. Zato je znanje angleškega ali nemškega jezika
za dnevno komunikacijo po elektronski pošti in telefonu nujno.
Veseli bomo vaše prijave, če imate komercialno žilico in ste se morda celo izobraževali na področju kmetijstva.
Morda sami gojite hmelj, pa bi vas veselilo prestopiti na nabavno stran. Morda kot nabavni referent surovin
delate na kakem drugem področju pa so vam agrarni produkti in kmetijstvo blizu ter poznate trende in
zakonitosti poslovanja na trgu surovin? Če so ustvarjanje dobrih odnosov in čvrstih partnerstev ter pogajalska
moč vaše vrline in vas ni strah dela v zahtevnem mednarodnem okolju, lahko ponesete ugled slovenskega
hmelja še dlje.
Pošljite svoj življenjepis in pojasnilo, zakaj vas je delovno mesto pritegnilo v slovenskem jeziku na
pisarna@trescon.si. Ob prijavi navedite šifro 5557. Zagotavljamo zaupnost.
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