Bride.si išče vodjo projektov. V zadnjih nekaj mesecih se je naše poslovanje izredno povečalo. Ker pa nas
čakajo še večje stvari, potrebujemo tebe, da nam pomagaš. Če si ambiciozen, deloven, samoiniciativen,
pozitivno naravnan in predan, potem si morda prav ti pravi/a za nas!
Kakšno je delo:
• Strateški razvoj poslovanja poročne platforme Bride.si v Sloveniji z dodajanjem novih
partnerjev in skrb za zadovoljstvo obstoječih partnerjev
• Priprava in planiranje prodajnih aktivnosti
• Vodenje in izvajanje procesa pridobivanja (novega) posla ter tržnih priložnosti
• Samostojna prodaja ključnim poslovnim strankam
• Analiziranje in razumevanje specifičnih zahtev poslovnih partnerjev
• Pripravljanje ponudb in skrb za njihovo realizacijo
• Aktivna udeležba pri širitvi poslovanja
• Izvajanje operativnih in drugih podpornih nalog pri projektu
Kaj pričakujemo od vas:
• Visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo katerekoli smeri
• Obvezne predhodne delovne izkušnje, zaželeno iz področja prodaje, komunikacije s poslovnimi partnerji

ali razvojem poslovanja. Upoštevamo tudi izkušnje pridobljene s študentskim delom ali pripravništvom
• Sposobnost dobre komunikacije, ki je jasna in učinkovita. Če si sramežljiv/a ali živčen/a ob dvigu telefona
in pogovoru s strankami, potem to delo ni zate
• Profesionalna komunikacija z zunanjimi strankami (pisno, telefonsko ali osebno)
• Poznavanje dela z računalnikom, obvladovanje MS Office okolja
• Znanje jezikov: Obvezno razumevanje in sposobnost govora v angleškem jeziku. Kandidati z aktivnim
znanjem hrvaškega jezika bodo imeli prednost
• Osebna motivacija za učenje in rast, poistovetenje z blagovno znamko in veselje do dela v poročni
industriji
• Sledenje dogovorjeni viziji, strategiji in ciljem
Zakaj se pridružiti ekipi Bride.si:
• Delo v sodobni, zabavni in prijetni pisarni v središču Ljubljane
• Brezplačni prigrizki, sadje, pijača
• Mesečna druženja s preostalim delom ekipe
• Izobraževalne delavnice za učenje novih spretnosti
• Prilagodljiv delovni čas
• Fantastična ekipa, polna ustvarjalnih posameznikov v start-up okolju
• Zaposlitev za poln delovni čas
Prijavi se še danes na info@bride.si! Pošlji prijavo z življenjepisom in nam napiši, zakaj ravno ti ustrezaš
razpisanemu delovnemu mestu. Rok za prijavo je 10.september 2018.
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