
Spar temelji na kakovosti, zanesljivosti in odgovornosti tako do svojih kupcev kot tudi do svojih zaposlenih. Tako 
smo zrasli v veliko in uspešno podjetje z varno prihodnostjo. Naša vizija temelji na izkušnjah in znanju, imamo jasen 
pogled v jutri. Iščemo sodelavce, s katerimi bo Spar tudi v prihodnje kos izzivu biti vedno najboljši.
Kot ekipa za upravljanje poslovnih procesov živimo in oblikujemo spremembe! V dinamični interakciji med projekti 
in procesi sodelujemo z  vsemi oddelki podjetja in IT-jem ter ustvarjamo nove procese in sisteme skladno s strategijo 
in cilji podjetja. 

Če menite, da za objavljeno delovno mesto izpolnjujete pogoje vas vabimo, da nam pošljete pisno ponudbo s kratkim življenjepisom, opisom znanj in 
izkušenj ter ustrezna dokazila.

Postani del naše ekipe!

PRIČAKUJEMO:
• najmanj VI. stopnjo izobrazbe organizacijske smeri, smeri 

poslovna informatika, računalniške ali ekonomske smeri
• pripravljenost za delo v mednarodnem okolju
• dobro znanje nemškega jezika (znanje jezika bomo preverili v 

selekcijskem postopku)
• dobro znanje hrvaškega in angleškega jezika je prednost
• poznavanje trgovinskega poslovanja je prednost
• izkušnje z vodjenjem projektov
• izkušnje v procesnem modeliranju
• dobro poznavanje dela s programi MS Office
• izkušnje s šolanjem kadrov
• organizacijske sposobnosti, samostojnost pri delu, 

komunikativnost, samoiniciativnost
• vozniški izpit B kategorije
• pripravljenost za potovanja, ca. 30% delovnega časa

VAŠE NALOGE BODO OBSEGALE:
• analiziranje, modeliranje in optimizacijo poslovnih procesov
• mednarodno uskajevanje in standardiziranje procesov
• vodenje in sodelovanje na velikih mednarodnih projektih
• pripravo specifikacij ali načrtov za informacijsko podporo 

procesom
• uskajevanje pri razvoju internega informacijskega sistema
• šolanje in podporo uporabnikom informacijskega sistema
• vodenje in sodelovanje z mednarodnimi sodelavci

NUDIMO:
• zanimivo in dinamično delo v mednarodnem delovnem okolju
• možnost osebnega in strokovnega razvoja
• zaposlitev za nedoločen čas s  poskusnim delom do 6 mesecev

ORGANIZATORJA POSLOVNIH PROCESOV V MEDNARODNEM OKOLJU (M/Ž)
Za delo na upravi podjetja Spar Slovenija iščemo:

Si želiš napredovati in novih izzivov?

• zaposlitev@spar.si ali
• Spar Slovenija d.o.o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana.

VAŠE PRIJAVE PRIČAKUJEMO DO 20. 9. 2021:


