
Podjetje Resalta d.o.o. je eno od vodilnih neodvisnih podjetij na področju energetskih 
storitev in razvoja obnovljivih virov energije na območju JV Evrope. V podjetje vabimo 
novega sodelavca na delovnem mestu 
 
 

VODJA NABAVE (M/Ž) 

 

 
Vaše delo bo zajemalo: 
 

• vodenje nabavnega procesa na ravni Skupine Resalta skladno z načrtovano 
časovnico in opredeljenimi viri, 

• izvajanje nabavnega procesa  v Sloveniji skladno z načrtovano časovnico in 
opredeljenimi viri, 

• razvoj, implementacija in usklajevanje nabavnih strategij, 

• definiranje nabavnih procesov za posamezna nabavna področja z namenom 
optimizacije stroškov, kakovosti in storitev, 

• odgovornost za izvajanje naročil ter sklepanje nabavnih pogodb, 

• priprava in vnos projektnih vsebin, ki so podlaga za izvajanje nabavnega 
procesa;  

• kontrola nad fazami nabavnega procesa, 

• sodelovanje z naročnikom in drugimi deležniki pri opredelitvi vsebine nabavnih 
poslov, 

• spremljanje trga in dobaviteljev, 

• komunikacija in izvajanje pogajanj z dobavitelji, 

• pregled in potrjevanje prejetih računov, 

• redno spremljanje strokovne literature in standardov s svojega delovnega 
področja ter uvajanje novosti v procese in delo. 

 
 
K prijavi vabimo kandidate, ki: 
 

• imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju nabave, pri čemer imajo 
prednost izkušnje v mednarodni organizaciji, 

• imajo izkušnje v operativi - od področja nadgradnje sistema nabave do 
administrativnih nalog v zvezi z nabavnimi postopki,  

• poznajo področje nabave opreme, ki se vgrajuje: toplotne črpalke, toplotne 
postaje, kotlovnice (plinski in biomasni kotli), razsvetljava (notranja in ulična), 
elementi Solar-PV, kogeneracijska postrojenja (CHP), celovita energetska 
obnova stavb ter izvedbena dela v zvezi z vgradnjo te opreme. 
 

Zaželeno je, da imajo kandidati naslednje sposobnosti: 
 

• močne komunikacijske veščine, 

• samostojnost pri delu, natančnost in zanesljivost,  

• samoiniciativnost in odgovornost, 

• zmožnost učinkovitega timskega dela. 
 



 
Od nas lahko pričakujete: 
 

• možnost dolgoročne redne zaposlitve, 

• redno in stimulativno plačilo, 

• dinamično delovno okolje, 

• možnost pridobitve novih znanj. 
 
 
Vaše prijave pričakujemo na: maja.komazec@resalta.com do 2.2.2022. 
 


