
 

 

Kovinoplastika Lož d.o.o. je podjetje z več kot 65-letno tradicijo, močno vpeto v mednarodno 
poslovno okolje. Sodimo med večje evropske proizvajalce sodobnega stavbnega okovja ter 
komponent, med večje evropske ponudnike pomivalnih korit in drugih izdelkov za opremo kuhinj, 
obenem pa z orodjarsko dejavnostjo podpiramo razvoj izdelkov ter razvoj in izdelavo orodij in 
naprav, pretežno za avtomobilsko industrijo. Poslovanje podjetja je skladno s pridobljenimi 
mednarodnimi certifikati, pri svojem delu nenehno nadgrajujemo znanje in uvajamo sodobne 
tehnologije. Na vseh strateških področjih razvijamo poslovno odličnost in vlagamo v razvoj. 
Posebno skrb namenjamo razvoju ambicioznih sodelavcev, ki imajo široke možnosti delovanja v 
mednarodnem poslovnem okolju.  

Več o nas si lahko preberete na naši uradni spletni strani: www.kovinoplastika.si. 

 

K sodelovanju vabimo:  

STROKOVNI SODELAVEC ZA NABAVO (m/ž) 

 

V podjetju iščemo osebo, ki ima: 

• izkušnje v prodaji ali nabavi (ni pa pogoj), 

• pravo mejo ambicioznosti, 

• sposobnost dela v timu, 
 

Od kandidatov pričakujemo: 

• znanje vsaj enega tujega jezik aktivno (obvezno angleški ali nemški), 

• računalniška znanja (urejevalniki besedil, delo s preglednicami idr.), 

• zaključen Magisterij stroke (ZA imenom) (2. bolonjska stopnja) oziroma specializacija 
po visoko šolskih strokovnih programih  ali univerzitetni programi ekonomske ali druge 
ustrezne  smeri, alternativno Visokošolski strokovni programi (1. bolonjska stopnja) ali 
univerzitetni programi (1. bolonjska stopnja) oziroma specializacija po višješolskih 
programih ali visokošolski strokovni programi ekonomske ali druge ustrezne  smeri 

• prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki poznajo informacijski sistem SAP. 
 

 
Srečali se boste z naslednjimi nalogami: 

- izvajanje, razvijanje in analiziranje procesa nabave, 
- skrb za optimalno nabavo, 
- sodelovanje v projektih   v skladu z zakonskimi predpisi, internimi predpisi, postopki in cilji, 
- koordiniranje dela in sodelovanje s sodelujočimi enotami in zunanjimi partnerji, 
- poročanje o rezultatih svojega dela, 
- iskanje in izvajanje izboljšav, 
- izvajanje strokovnih nalog, 
- usklajevanje aktivnosti med naročnikom in dobaviteljem, 



- spremljanje realizacije nabavnih aktivnosti, 
- pregledovanje, evidentiranje in obdelovanje dokumentacije, 
- skrb za varno delo ter čisto in urejeno okolje, 
- sodelovanje pri presojah in delovanje v skladu z obstoječimi standardi v podjetju, 

izvajanje drugih nalog glede na potrebe poslovnega procesa. 
 

Kaj vam naše podjetje nudi?  

• strokovni in osebni razvoj, 

• dinamično in ustvarjalno delovno okolje, vpetost v mednarodno poslovno mrežo, 

• stimulativno plačilo, vezano na poslovno uspešnost in dosežene rezultate, 

• možnost napredovanja 

 

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo. 

 

Kandidate, ki ustrezate razpisnim pogojem, vabimo, da svoje ponudbe z življenjepisom pošljete na naš 

elektronski naslov: Kadri@kovinoplastika.si 
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