
ARC-Kranj, d.o.o. je na slovenskem trgu prisoten že od leta 1994 kot distributer uveljavljenih 

mednarodnih blagovnih znamk široke potrošnje kot so Finish, Vanish, Durex, Aquafresh, Vileda, 

Friskies, Felix, Nesquik, L'Oréal, Erdinger Weissbräu, Lucky Strike ter mnogih drugih. 

 

Za končnega potrošnika ustvarjamo dodano vrednost s ponudbo inovativnih izdelkov visoke kakovosti, 

naša prednost pa je fleksibilnost in hitro prilagajanje trgu. Vizija podjetja je biti in ostati med najboljšimi 

distributerji v Sloveniji in postavljati trende z modernim poslovanjem, odgovornim odnosom do 

zaposlenih, strank in okolja. Naše vrednote so POGUM, ZANESLJIVOST in PREDANOST DELU.  

 

 

Iščemo pogumne, zanesljive in delu predane 

ŠTUDENTE/KE  (m/ž) za pomoč v prodaji in marketingu 

 
Delo obsega različna administrativna dela, vnašanje podatkov, vodenje evidenc, priprava analiz in 

poročil, komunikacija s poslovni partnerji ter pomoč pri prodaji, oglaševanju in razvijanju trga. 

 

Zaželeno: 
 študent višjega letnika ali absolvent 

 poznavanje Excela in Power Pointa 

 znanje angleščine in hrvaščine 

 poznavanje digitalnih omrežij 

 izkušnje v administraciji in/ali marketingu 

 odgovornost do dela 
 

Nudimo: 
 študentsko delo za dalj časa v dopoldanskem času 

 zanimivo in dinamično delo v prijetnem in sproščenem okolju 

 bogato znanje s področij prodaje, marketinga, logistike, distribucije in mednarodnega 
poslovanja 

 kvalitetne praktične izkušnje iz gospodarstva s področja FMCG, ki predstavljajo dobro referenco 
za nadaljnjo kariero 

 možnost kasnejše zaposlitve; najbolj angažiranim in perspektivnim študentom ponudimo redno 
zaposlitev v podjetju 



 stimulativno plačilo; začetna urna postavka med 5,20 in 5,30 neto, kasneje možno povišanje 
urne postavke 

 
 
 

Zainteresirani kandidati pošljite prijavo z osebnimi podatki in kratkim opisom morebitnih delovnih 
izkušenj na zaposlitev@arc.si s pripisom v »zadevi« »prijava na študentsko delo«.  
 
 
S prijavo na prosto delovno mesto kandidat izjavlja, da je seznanjen z Izjavo o varovanju osebnih 

podatkov (objavljeno na www.arc.si) in podaja izrecno privolitev za uporabo in obdelavo posredovanih 

osebnih podatkov z namenom sodelovanja v postopku izbire in zaposlitve v družbi. Podatki se hranijo 

do zaključka postopka, lahko pa kandidat kadarkoli prekliče to privolitev z dopisom na zgornji e-mail 

naslov. 
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