Si zaljubljen v št evilke in uživaš, ko lahko dobiš resnično hit ro in dobro ponudbo za kvalit et ne
izdelke?
Verjameš, da na sprejemanje pravih odločit ev vpliva več fakt orjev, t ako podat ki kot t udi
sposobnost odlične komunikacije, int uicije, iznajdljivost i in poznavanje širše slike?
Pridruži se srčni in povezani ekipi mult idisciplinarih st rokovnjakov in navdušencev nad
gibanjem, šport om in prodajo, na največji svet ovni splet ni t rgovini Amazon, ki dnevno
odkrivajo, kako lahko še bolje podprejo svoje st ranke pri skrbi za zdrav in uravnot ežen način
življenja. V svojo ekipo vabimo izkušenega st rat eškega nabavnika z vizijo rast i, ki mu niso t uji
izrazi kot so nabava, logist ika, sourcing, pogajanje in poznavanje poslovnega procesa.

JUNIOR VODJA PROJEKTOV V NABAVI (M/ž)
Si zaljubljen v številke in uživaš, ko lahko dobiš resnično hitro in dobro ponudbo za kvalitetne izdelke?
Verjameš, da na sprejemanje pravih odločitev vpliva več faktorjev, tako podatki kot tudi sposobnost odlične komunikacije,
intuicije, iznajdljivosti in poznavanje širše slike?
Pridruži se srčni in povezani ekipi multidisciplinarih strokovnjakov in navdušencev nad gibanjem, športom in prodajo, na največji
svetovni spletni trgovini Amazon, ki dnevno odkrivajo, kako lahko še bolje podprejo svoje stranke pri skrbi za zdrav in
uravnotežen način življenja. V svojo ekipo vabimo Junior vodjo projektov v nabavi, ki ima vizijo rasti in mu niso tuji izrazi kot so
nabava, logistika, sourcing, pogajanje, organizacija in poznavanje poslovnega procesa.

NA KRATKO O NAS
V okviru podjetja Sport2People razvijamo športne pripomočke in jih prodajamo po celem svetu. V zadnjih dveh letih smo
prodali preko 500.000 naših produktov. 90% prometa naredimo v USA, 10% v Evropi.
V prihodnjih letih želimo zgraditi uveljavljeno svetovno prepoznavno blagovno znamko, preko katere bomo naše stranke
podpirali s produkti in vsebinami ter iz njih izvabljali najboljše ter jim tako dali dobro popotnico za ostala področja njihovega
delovanja. Neprestano pa je naš fokus tudi na zaposlenih, saj jim želimo omogočati prijetno delovno okolje, kjer bodo lahko
izražali svoje potenciale in dosegali svoje cilje.
Naši glavni cilji in izzivi v prihodnjih 3 letih so:
o

Zgraditi močen tim posameznikov, ki so med sabo povezani, ciljno orientirani, predani svojemu delu in se lahkotno,
na „zabaven način“ soočajo z izzivi.

o

Stabilen lasten prodajni kanal.

o

Razvoj novih izdelkov za tek in fitnes.

o

Postavitev temeljev za sport apparel.

o

Razvoj svoje aplikacije za vadbo.

o

Prisotnost sport2people v maloprodaji.

Smo majhen tim, ki je predan svojemu delu, z visoko stopnjo odgovornosti in spoštljivost do strank, sodelavcev in podjetja.
Med sebe sprejmemo ljudi, ki cenijo transparentno komunikacijo, so timski igralci in imajo željo po preseganju samega
sebe. Cenimo samoiniciativnost, odločnost in prevzemanje pobude.

TVOJE NALOGE
Iskanje dobaviteljev, vodenje pogajalskih procesov z dobavitelji in izbor konkurenčnih ponudb za trenutne izdelke ter
izdelke v razvoju
Nabava, načrtovanje nabave in usklajevanje z planom prodaje
Organizacija prevoza, spremljanje poti izdelka in ostalih nalog povezanih z logistiko
Optimizacija stroškov prevoza ter spremljanje globalnih trendov na področjih nabave in logistike
Vodenje postopkov carinjenja in optimizacija
Razvoj področja, vodenje, upravljanje in optimizacija zalog
Grajenje dolgoročnega odnosa z dobavitelji

PONUJAMO TI:

Zaposlitev v hitro rastoči ekipi z veliko vizijo.
Zanimivo, kreativno in dinamično delo.
Redno in stimulativno plačilo, z nagrado za uspešnost.
Delo v multidisciplinarni ekipi, kjer se vsi od vseh učimo in tako hitreje rastemo.
Okolje, ki spodbuja poklicno in osebno rast, razvoj in izobraževanje.
Delo v stimulativnem in s pozitivno energijo nabitem okolju. (Slabo voljo stresemo pred vhodom v pisarno). Ta
se nahaja v Novem mestu.

KAKO VEŠ DA SI PRIMEREN?
Si odločna, proaktivna in iznajdljiva oseba, ki te odlikuje bister duh, samostojnost in natančnost pri delu.
Si timski igralec z odličnimi komunikacijskimi in organizacijskimi sposobnostmi.
Ne poznaš ovir, ker ti je bližje pojem »growth mindset«, saj aktivno vlagaš v svoj poklicni in osebni razvoj.
V kolikor si dokončal vsaj dodiplomski študij (ali ga boš v kratkem) logistike, ekonomije (smer mednarodno
poslovanje), ali podobnih študijskih smeri.
Si mlad, ambiciozen in te zanima poslovni svet ter imaš rad izzive in željo po doseganju čim boljših rezultatov.
Imaš rad gibanje ter verjameš v uravnotežen način življenja.
Odlično znanje angleškega jezika, pisno in ustno.
Želiš postati strokovnjak ali vodja prihodnosti.

Svojo prijavo pošlji na hr@sport2people.com

