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Svetovalec II 
 
 
 

O podjetju 
 
Sparkasse Leasing S d.o.o. je skupaj z Banko Sparkasse d.d. del velike bančne skupine Erste Bank in 
Sparkassen, ki predstavlja eno največjih bančnih skupin v srednji Evropi.  

 
Opis delovnega mesta 
 
Pri svojem delu boste redno boste komunicirali z obstoječimi in novimi strankami z glavno nalogo svetovanja in 
trženja produktov, ki jih ponuja podjetje Sparkasse leasing S in skupina Banke Sparkasse v Sloveniji. Vaše delo 
bo obsegalo predvsem:  

- Stiki s strankami,  
- izdelava informativnih izračunov,   
- priprava predlogov za organe odločanja,  
- priprava pogodb in pridobivanje manjkajoče dokumentacije, 
- spremljava strank in plačil,  
- priprava poročil in poročanje nadrejenim. 

 
Skupaj s podpornimi službami boste odgovorni pri procesu odobritve posla, izterjave neplačil in prodaji odvzetih 
vozil. Pomagali boste pri optimizaciji delovnih procesov v komercialnem področju in prenašali znanje in izkušnje 
na sodelavce. 
 

Pričakujemo 
 

- najmanj V. stopnjo ekonomske izobrazbe,  
- znanje tujega jezika (angleški/nemški/italijanski) 
- vsaj 1 leto izkušenj z delom v lizing podjetju na podobnem delovnem mestu,  
- poznavanje zakonodaje s področja del in nalog 
- sposobnost vzdrževati jasen pogled nad več aktivnostmi hkrati 
- odlične sposobnosti 
- vas odlikuje izrazit prodajni talent, mobilnost in veselje do dela s strankami.  

 
Poleg navedenih pogojev pričakujemo, da dobro obvladate delo z računalnikom, imate vozniški izpit B kategorije, 
da vam fleksibilni delovni čas ni ovira in da ste nekaznovani in samostojni pri delu.  

 

Nudimo 
 
Motivacijo boste našli v mednarodnem okolju, dinamičnem kolektivu in delu ter v možnostih za vaš nadaljnji 
razvoj. Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za določen čas, z možnostjo zaposlitve za 
nedoločen čas.  
 
Vabimo Vas, da svoja motivacijska pisma z življenjepisom pošljete do 23.09.2019 na elektronsko pošto:   
info@s-leasing.si  ali po pošti na naš naslov. Informacij po telefonu ne posredujemo.  
 
 
 
 
Ljubljana, 13. 09.2019 


