
 

 

 

 

 

OGLAS ZA ŠTUDENTSKO DELO  

Z MOŽNOSTJO KASNEJŠE ZAPOSLITVE 
 
 
ARC-Kranj, d.o.o. je slovenski distributer uveljavljenih 
blagovnih znamk široke potrošnje principalov Reckitt 
Benckiser (blagovne znamke kot so Finish, Vanish in 
Durex), GlaxoSmithKline (blagovne znamke kot so 
Aquafresh, Parodontax in Sensodyne), Nestle Purina 
(blagovne znamke kot sta Friskies in Felix), Nestle CPW 
(blagovne znamke kot sta Nesquik in Fitness), L'Oréal, 
Erdinger Weissbräu ter mnogih drugih. 
 
Zaradi širitve poslovanja k sodelovanju vabimo študenta za pomoč oddelku Prodaje in 
Marketinga na področju analize in interpretacije prodajnih podatkov. 
 

Prodajni analitik (m/ž) 
 
Opis delovnega mesta: 

 priprava prodajnih in tržnih analiz po različnih segmentih (po kupcih, blagovnih 
znamkah…), 

 razumevanje rezultatov analiz in pomoč pri njihovi interpretaciji, 

 izdelovanje naprednih Excel poročil in redno posodabljanje podatkov, 

 priprava vizualnih predstavitev rezultatov raziskav, 

 aktivna podpora in sodelovanje s oddelki prodaje in marketinga. 
 

Kraj dela: sedež podjetja (Hrastje 52 K, Kranj). 
 
Pričakujemo: 

 študent višjega letnika ali absolvent smeri Organizacija in management 
informacijskih sistemov 

 znanje s področja ekonomije, prodaje in poslovanja podjetij 

 napredno znanje Excela (funkcije kot npr.: vlookup, vrtilne tabele, sestavljeni if 
stavki, izdelava zahtevnih grafov…) ter Power Pointa 

 samoiniciativnost in smisel za oblikovanje sestavljenih funkcij v Excelu 

 analitičnost, sistematičnost in natančnost 

 odgovornost do dela 

 aktivno znanje angleškega jezika 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nudimo: 

 študentsko delo za dalj časa v dopoldanskem času, 

 možnost kasnejše zaposlitve v podjetju, 

 široko znanje in kvalitetne praktične izkušnje iz gospodarstva s področja FMCG, 

 možnost osebnega ter kariernega razvoja. 
 
 
 
Prijave na prosto delovno mesto z življenjepisom sprejemamo na zaposlitev@arc.si s 
pripisom v »zadevi« »prijava na študentsko delo mesto: Prodajni analitik«. Kandidati, ki 
izpolnjujejo vse pogoje (zgoraj navedena pričakovanja) bodo povabljeni na razgovor in 
preizkus znanja iz excela. Kandidati, ki ne izpolnjujejo pogojev ali se ne prijavijo skladno 
s tem oglasom, v postopku ne bodo obravnavani. 
 

S prijavo na 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 

sodelovanja 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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