
 

Gabrijel Aluminium d.o.o. iz Grosuplja (www.gabrijel.com), globalno usmerjeno podjetje z uspešno 
tradicijo že od leta 1964, prejemnik mednarodnega certifikata za dobre delovne pogoje po oceni lastnih 
zaposlenih v letu 2021 in vrste certifikatov ter priznanj s področij kakovosti ter trajnostnega razvoja na 
mednarodnem nivoju. Več kot 50-letna tradicija podjetja s stalno rastjo, ki vključuje preko 1500 
zadovoljnih naročnikov, nam daje motivacijo in zagon za nadaljnji razvoj podjetja. 

Proizvajalcem višjega in visokega kakovostnega in cenovnega razreda zagotavljamo inovativne rešitve, 
tako pri proizvodnji izdelkov kot pri površinski obdelavi aluminija. Z bogatimi izkušnjami in inovativnim 
pristopom naročnikom pomagamo pri razvoju njihovih aluminijastih komponent in jim ponujamo 
celovito rešitev »od ideje do dostave izdelkov preverjene kakovosti«.  Zaupajo nam številne mednarodne 
korporacije (Audi, Liebherr, Philips, Samsung, Bosch, B/S/H, Harman…).    

Zavedamo se, da uspešno poslovanje v dinamičnem in vedno bolj konkurenčnem mednarodnem okolju 
lahko zagotavljajo le strokovni, motivirani in prilagodljivi zaposleni. Poslovno kulturo gradimo na 
medsebojnem zaupanju in timskem delu. Znanje, izkušnje in samoiniciativnost zaposlenih so naša moč 
in konkurenčna prednost. 

 
V svoje vrste vabimo sposobne in odgovorne ljudi s tehničnimi znanji in izkušnjami ter z željo po 
dodatnem izpopolnjevanju. 
 
Izkoristite priložnost, da skupaj z nami v rastočem in spodbudnem delovnem okolju, izkažete svoje 

potenciale in podjetnost, ter se ob uresničevanju skupnih ciljev, strokovno in osebno razvijate. 

 
Zaradi poslovne rasti v svoj kolektiv vabimo novega sodelavca 

»VODJA NABAVE m/ž« 

  

Opisi ciljev in pričakovanih rezultatov delovnega mesta: 

- uspešno strateško vodenje procesa nabave skladno s cilji in OP. 
 

Opis del in nalog, odgovornosti in področij dela: 
▪ strateško vodenje procesa nabave 
▪ oblikovanje, razvoj, usklajevanje in implementacija nabavnih strategij, skladno s cilji družbe in 

planom prodaje 
▪ izbor dobaviteljev, pogajanja za dosego najugodnejših komercialnih pogojev in priprava 

pogodb, spremljanje izvajanja dogovorjenih pogodb in načrta dobav, sklepanje mednarodnih 
pogodb 

▪ določanje nabavne politike in definiranje nabavnih procesov za posamezna nabavna področja 
z namenom optimizacije stroškov, kakovosti in storitev 

▪ upravljanje odnosov z izbranimi dobavitelji z namenom zagotavljanja najoptimalnejših pogojev 
▪ spremljanje in analiziranje cenovnih trendov, podajanje predlogov za ustrezno količino in 

časovni okvir dobav 
▪ priprava načrtov in poročil 
▪ priprava kalkulacij  
▪ sodelovanje in koordiniranje aktivnosti z ostalimi oddelki 
▪ druga dela kot izhajajo iz opisa delovnega mesta in usmeritev poslovodstva. 

 

http://www.gabrijel.com/


 

Nudimo možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju s številnimi 
bonitetami.  
Izpostavljamo najpomembnejše: 

▪ možnost stabilne, varne in dolgoročne zaposlitve v globalno uveljavljenem podjetju 

▪ urejeno in spodbudno delovno okolje 

▪ visoko avtomatizirano proizvodno okolje z nenehnimi investicijami v izboljšave proizvodnih 

procesov 

▪ interni prenos kompetenc 

▪ dobre in sproščene delovne odnose 

▪ spodbujanje inovativnosti in možnosti nenehnega razvoja 

▪ zaposlitev za določen čas 12 mesecev s poskusno dobo 6 mesecev, z željo in ciljem dolgoročnega 

sodelovanja za nedoločen čas  

▪ 13-to plačo ob koncu poslovno uspešnega leta, druge materialne in nematerialne spodbude … 

 
Pričakovanja: 

Stopnja zahtevane strokovne izobrazbe in smer: VI. (ali višja) stopnja izobrazbe tehnične ali ekonomske 
smeri. 
 
Dodatna in posebna znanja, osebne sposobnosti in zahteve: 

▪ poznavanje potreb in procesov proizvodnje 
▪ komunikacijske pogajalske sposobnosti 
▪ zaželene delovne izkušnje vsaj 5 let v industrijskem okolju, prednost so pridobljene izkušnje v 

avtomobilski industriji 
▪ aktivno znanje angleškega jezika  
▪ dobro poznavanje programa Microsoft Office™ 
▪ poznavanje zahtev ISO standarda (ISO/TS 16949, ISO 9001 in ISO 14001) 

 
 

Vabimo Vas, da ponudbe posredujete na e-mail info@gabrijel.com s pripisom "prijava na delovno 
mesto »Vodja nabave m/ž« '' ali portala.  

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 01/78 10 750 ali na info@gabrijel.com. 

 


