
 

 

 

 

TRM Filter je razvojno naravnano rastoče podjetje, 

specializirano za proizvodnjo inovativnih filtrirnih naprav, 

namenjenih zlasti farmacevtski in kemijski industriji. Zaradi 

edinstvenih tehnoloških rešitev nam zaupa vrsta domačih in 

tujih uspešnih podjetij v panogi, kar nas uvršča med vodilne 

svetovne ponudnike sistemov filtracije zraka. 
 

Če se želiš pridružiti naši ekipi, te vabimo, da pošlješ svojo prijavo na  

zaposlitev@trm-filter.com,  s pripisom naziva delovnega mesta.  

Dodatne informacije na 040 200 017. 

 

 

Ker neprestano rastemo, v ekipi potrebujemo okrepitev na delovnem 

mestu 

Asistent v prodaji (m/ž)  

KOGA IŠČEMO? 

Prijavi se k nam, če: 

•  imaš končano vsaj V. stopnjo izobrazbe ekonomske, logistične ali druge tehnične smeri;  
•  imaš vsaj 1 leto izkušenj na podobnih zaposlitvah ali nalogah;  

•  dobro poznaš delo z računalnikom (MS Office, Word, Excel); 

•  si sposoben dobre pisne in ustne komunikacije v slovenskem in angleškem jeziku;  
•  si pošten, proaktiven, odgovoren, komunikativen; 
•  si natančen, organiziran in zanesljiv;  
•  si pozitivno naravnan k izboljšavam;  
•  stremiš k odličnosti pri delu;  
•  si samostojen, hkrati pa te veseli timsko delo.   

 
Tudi če katerega od zgoraj naštetih znanj ali izkušenj še nimaš, pa si se pripravljen 
učiti, nas kontaktiraj – česar ne znaš, te bomo naučili. 

KAJ TI PONUJAMO? 
• Zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo; 

• odgovorno in dinamično delo z dolgoročno perspektivo; 

• sproščeno vzdušje v ekipi; 

• »vse se da zmenit« odnos; 

• prijaznega direktorja; 

• dobre delovne pogoje in delovna sredstva; 

• redno plačilo; 

• božičnico in maksimalni regres; 

• zabojček sadja in kavo na delovnem mestu; 

• organizirana neformalna druženja zaposlenih; 

• masažo na delovnem mestu; 

• teambuildinge; 

• fleksibilen delovni čas; 

• soustvarjanje uspešne zgodbe skupaj z odlično ekipo; 

• podporno okolje za tvoj osebni in strokovni napredek in možnost stalnega izobraževanja; 

• sproščeno in dinamično TRM kulturo v kateri se med sabo tikamo, zato te tikamo tudi v 

tem vabilu. 
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KAJ DELA TRM ASISTENT V PRODAJI? 

Kot del prodajnega tima boš skrbel za podporo prodajnemu timu pri prodajnem procesu 

preko priprave ponudb, vnosa in obdelave naročil, skrbi za urejenost podatkov in aktivnosti v 

CRM in ERP sistemih, komunikacije s kupci in dobavitelji, reševanja reklamacij in sodelovanja 

v marketinških aktivnostih. Z vsem tem boš prispeval k skrbi za odlično uporabniško izkušnjo 

strank – »Customer Happiness«. 

 

KRAJ DELA: Ljubljana - Dobrunje 
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