
 

 

NTS je podjetje, ki razvija programske rešitve za podporo upravljanju v transportu in logistiki. 

Podjetje posluje regionalno od leta 2006 in ima čez 50 zaposlenih. Vse svoje rešitve kreira, proizvaja, 

dostavlja in vzdržuje v lastni režiji. Zaradi širitve poslovanja, podjetje NTS išče kandidate za delovno 

mesto: 

SVETOVALEC NA PODROČJU TRANSPORTA IN LOGISTIKE 

Kraj dela: Ljubljana 

Opis delovnega mesta: 

 Predstavitev NTS rešitev potencialnim strankam z vidika logistike; 

 Implementacija  NTS rešitev pri strankah z vidika logistike; 

 Zagotavljanje podpore strankam pri uporabi NTS rešitev z vidika logistike; 

 Testiranje novih programskih rešitev NTS-a; 

 Spremljanje trendov in dosežkov v razvoju rešitev za  podporo upravljanju v transportu in 

logistiki; 

 Sodelovanje v oblikovanju programskih rešitev za podporo upravljanju v transportu in 

logistiki; 

 Zagotavljanje svetovalne podpore in pomoč pri planiranju, organizaciji in kontroli vseh 

procesov v povezavi z administracijo, upravljanjem in koriščenjem voznega parka;  

 Organiziranje in izvajanje usposabljanj in izobraževalnih sestankov, za spodbujanje uporabe 

NTS rešitev in doseganje operativne učinkovitosti poslovanja. 

Pogoji za kandidate: 

 VSS; Inženir prometa – logistika in cestni promet; 

 Znanje angleškega jezika (minimalno B1 raven); 

 Vozniško dovoljenje; 

 Delovne izkušnje v transportu in logistiki (zaželjeno); 

 Delovne izkušnje v komunikaciji s strankami (zaželjeno); 

 Poznavanje katerega od programskih jezikov (prednost). 

Kaj pričakujemo: 

 Sistemski in analitični pristop nalogam; 

 Natančnost in profesionalnost; 

 Pozitiven odnos in komunikativnost; 

 Sposobnost timskega dela, fleksibilnost, delovna zavzetost, samoiniciativnost in odgovornost; 

 Usmerjenost k zastavljenim ciljem in iskanju rešitev. 



Kaj nudimo: 

 Možnosti za strokovni in osebnostni razvoj; 

 Zaposlitev za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas; 

 Stimulativno plačilo. 

 

Omogočamo vam odlične pogoje za delo, možnost dolgoročne zaposlitve, usposabljanje, prijetno 

delovno okolje in napredovanje v skladu s poslovnimi uspehi. V kolikor se prepoznate v oglasu in 

želite postati del našega tima, pošljite nam CV z motivacijskim pismom na mail: jobs@nts-

international.net. Rok za prijavo: 30.11.2019. 
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