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Poznate nabavne procese v proizvodnem podjetju in znate pri dobaviteljih poiskati najboljše ponudbe?  
K sodelovanju vabimo visoko motiviranega kandidata/kandidatko, ki ga/jo veseli delo na področju 
kovinske industrije. 
 

SAMOSTOJNI NABAVNIK (m/ž) 
 

 

 

Vaše naloge in odgovornosti    

                       

• sodelovanje pri oblikovanju, vodenju in izvajanju strategije, nabavne politike in nabavnih planov 
v skladu s politiko in ciljem podjetja; 

• priprava letnega, kvartalnih in mesečnih planov nabave po trgih in dobaviteljih; 

• analiza nabavnega trga, iskanje novih dobaviteljev, pridobivanje in primerjanje ter vrednotenje 
ponudb; 

• zagotavljanje ustreznih surovin in dobaviteljev; 

• stalna komunikacija in pogajanja z dobavitelji; 

• iskanje in realizacija prihrankov, izvedba Benchmark-ov, optimizacija potreb in optimizacija 
nabavnih pogojev; 

• načrtovanje in izvajanje nabavnih aktivnosti, pospeševanje nabave, iskanje novih nabavnih poti 
in servisiranje obstoječih ter novih dobaviteljev; 

• razvoj obstoječih dobaviteljev; 

• izdelava analiz, poročil in prezentacij o dobaviteljih; 

• med funkcijsko sodelovanje; 

• odgovornost za KPI-je in njihovo spremljavo; 

• zavzemanje za pravočasne dobave materiala; 

• vzdrževanje seznama odobrenih dobaviteljev po produktnih skupinah; 

• pogajanja z dobavitelji in poslovnimi partnerji in doseganje produktivnih dogovorov; 

• priprava pogodb z dobavitelji; 

• izdelava analiz stroškov; 

• reševanje reklamacij; 

• ostala dela po nalogu nadrejenega. 

 
 
Strokovna znanja in kompetence 

 
• najmanj VI/1. raven izobrazbe tehnične (metalurgija, strojništvo), ekonomske ali druge ustrezne 

smeri; 

• vsaj 5 let izkušenj na podobnih delovnih mestih; 

• aktivno znanje angleškega in pasivno znanje nemškega ali italijanskega jezika; 

• poznavanje nabavnih procesov v proizvodnem podjetju; 

• poznavanje mednarodnega poslovanja; 

• poznavanje sodobnih nabavnih, tržnih in ekonomskih gibanj; 

• odlične komunikacijske in pogajalske sposobnosti; 

• pro aktivnost, samoiniciativnost; 

• napredna znanja uporabe orodij Ms Office; 

• sposobnost dela v timu in aktivnega sodelovanja; 

• pozitivna naravnanost do sprememb in stalnih izboljšav; 

• pripravljenost prevzeti odgovornost za svoje delo. 
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Novemu sodelavcu nudimo 
 

• redno zaposlitev v podjetju z dolgoletno tradicijo; 

• pogodbo za nedoločen čas s 6 mesečno poskusno dobo; 

• enoizmensko delo in fleksibilen delovni čas; 

• samostojno delo v izkušenem in strokovnem kolektivu; 

• uvajalno mentorstvo in prenos znanja; 

• dinamično delovno okolje; 

• možnost strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja. 

 
 
Vse kandidate in kandidatke, ki ste v zgornjem opisu prepoznali novo karierno priložnost vljudno 
vabimo, da nam posredujete vašo prijavo do 25. januarja 2021 na naslov nina.poglajen@livar.si 

 
Vaše prijave bomo obravnavali zaupno. 
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