
 

 

V podjetju VARIS Lendava d.o.o. se ukvarjamo s kompleksnimi projekti, ki pomenijo neprestano 
dokazovanje strokovnosti, predanosti delu in našim naročnikom. Številni ugledni naročniki širom Evrope 
zaupajo našim izdelkom in storitvam, zato gradimo na  močni povezanosti podjetja in nadaljnjem razvoju 
naše ekipe. 
 
Iščemo motivirane in izkušene posameznike, ki jim dinamično delo v proizvodnji ali na terenu ne 
predstavlja težav. Če ste se v tem opisu prepoznali, vas vabimo, da se nam pridružite. VARIS Lendava d.o.o. 
k sodelovanju vabi: 

NABAVNEGA REFERENTA (M/Ž) 

Opis del in nalog 
 vsakodnevno naročanje blaga in materialov doma in v tujini, 
 spremljanje vseh z dobavo povezanih rokov, cen, rabatov, plačilnih pogojev, kontrole materiala in 

v zvezi s tem usklajevanje z dobavitelji, 
 sodelovanje pri oblikovanju nabavne strategije ter skrb za obvladovanje stroškov nabave skladno 

s postavljenimi načrti podjetja; 
 materialni in finančni prevzem blaga ipd. 

 
Zahtevane kompetence in druga pričakovanja 

 končana V., VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe komercialne ali ustrezne tehnične smeri, 
 delovne izkušnje na področju nabave (prednost imajo kandidati s poznavanjem nabave v 

gradbeništvu oz. s poznavanjem gradbenih materialov), 
 aktivno znanje NEM/ANG jezika  in izpit B kategorije; 
 poznavanje osnovnih računalniških programov (Outlook, Excel, Word…), 
 urejenost, izredna komunikativnost, pogajalske sposobnosti, natančnost, sposobnost timskega 

dela, dobre organizacijske sposobnosti, inovativnost, delovna vztrajnost, samoiniciativnost in 
odločnost. 
 

Kaj ponujamo 
 delovno razmerje za določen čas z možnostjo podaljšanja oziroma sklenitve delovnega razmerja 

za nedoločen čas, 
 delo v dinamičnem in urejenem delovnem okolju, kjer boste lahko uresničili svoje poklicne 

ambicije in razvili svoje sposobnosti, 
 redno in stimulativno plačilo za opravljeno delo, 
 možnost osebnega in strokovnega razvoja ter napredovanja. 

 
Pisne prijave z življenjepisom in opisom delovnih izkušenj pošljite na naslov:  VARIS Lendava 

d.o.o., Industrijska ulica 4 B, 9220 Lendava ali na elektronsko pošto uprava@varis-lendava.si oz. 

matej.furlan@varis-lendava.si  

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu št. 02 577 65 39 ali osebno v splošni službi 

podjetja (po predhodni najavi).  

Rok za prijavo: 14 dni od dneva objave. 
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