
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1947, kar predstavlja 70 let izkušenj na področju proizvodnje barv in lakov. Danes je  
Henelit eden največjih proizvajalcev barv in lakov v južnem delu Avstrije. Na sedežu podjetja v Beljaku, se nahaja sodobna 
proizvodnja ter laboratoriji za razvoj in raziskave. Preko lastnih izpostav in poslovnih partnerjev je podjetje prisotno na 
različnih tržiščih v tujini in Avstriji. Od leta 2008 je Henelit del skupine MIPA SE, ki deluje po celem svetu in ima na svojem 
sedežu v Essenbachu v Nemčiji eno najbolj sodobnih tovarne za proizvodnjo lakov v Evropi. Skupina ima 1300 zaposlenih 
in deluje v 100 državah na vseh kontinentih. Leta 1992 je bila ustanovljena slovenska podružnica Henelit international 
d.o.o. s sedežem v Ljubljani z namenom pokrivanja slovenskega tržišča.

Zaradi povečanega obsega del in širitve prodajnih programov, vabimo zainteresirane posameznike, da se pridružite  
uspešnemu kolektivu kot:

Ein Unternehmen der Mipa Gruppe
Henelit International d.o.o.
Brnciceva ulica 29 · 1231 Ljubljana – Crnuce
Mail: ljubljana@henelit.si
Tel: +386 (0)1 256 7745

Interesente naprošamo, da prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom pošljet preko e-sistema MojeDelo.com

Opis delovnega mesta
• Pridobivanje novih B2B strank in skrb za obstoječe stranke
• Prodajno-tehnična podpora obstoječim in novim kupcem
• Skrb za dobre odnose s poslovnimi partnerji
• Reševanje reklamacij, poprodajne storitve
• Spremljanje prejetih naročil s strani poslovnih partnerjev
• Obisk poslovnih partnerjev
• Sodelovanje pri pripravi ponudb in prodajnih akcij

Od kandidata pričakujemo
• Zaželjene izkušnje iz podorčja barv in lakov ter obdelave površin
• Odlične komunikacijske in pogajalske veščine
• Samoiniciativnost in visoka stopnja motiviranosti
• Vozniško dovoljenje B-kategorije

Nudimo
• Po opravljeni poskusni dobi, redna zaposlitev v uspešnem  podjetju
• Petdnevni delavnik, enoizmensko delo
• Možnost osebnega razvoja in strokovnega izpopolnjevanja
• Primerno in stimulativno plačilo, urejeno delovno okolje
• Uporaba službenega vozila, telefona in računalnika tudi v zasebne namene

Samostojni komercialist  (m/ž)


