
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Kadrovski referent 
 

V Eurosender-ju razvijamo najobsežnejšo sodobno logistično platformo avtomatiziranih procesov, ki je sposobna s preverjeno 

tehnološko rešitvijo zajeti digitalno povpraševanje pošiljateljev na različnih geografskih območjih, privabiti potencialne stranke in 

identificirati najboljše logistične rešitve za njihove potrebe po prevozu.  

Digitalizacija logistike predstavlja eno največjih priložnosti naše generacije in mi verjamemo, da imamo vse potrebno, da smo eden 

ključnih igralcev na trgu. 

Da izkoristimo to izjemno priložnost, ki se nam ponuja, se zavedamo, da potrebujemo nadaljnjo rast finančnega in človeškega kapitala 

in top kader, zato v svoj kolektiv sprejmemo ambiciozno, predano in zanesljivo osebo, ki nam bo do zadanih ciljev pomagala na 

kadrovskem področju! 

 

Iščemo:  

• Inovativen pristop in konceptualno mišljenje, ki nam bo pomagal pri izzivih enega najhitreje rastočih startupov v Evropi 

• Proaktivno osebo s smislom za ljudi in poglobljenim razumevanjem kadrovskih funkcij in dobrih praks 

• Vrhunske organizacijske in komunikacijske sposobnosti 

• Tekoče znanje angleškega jezika 

• Dobro poznavanje delovnopravne zakonodaje in predpisov 
 

Glavne naloge in odgovornosti:  

• Razvoj strategij in orodij za zaposlovanje, razvoj in ohranjanje visoko kvalificirane in visoko učinkovite delovne sile 

• Priprava pogodb o zaposlitvah in drugih dokumentov, ki urejajo delovna razmerja 

• Ohranjanje in izboljševanje visoke stopnje motivacije zaposlenih 

• Vodenje postopkov sklepanja in prekinitev delovnih razmerij 

• Visoke etične standarde in zmožnost izkazovanja visoke stopnje zaupnosti  

• Dobre spretnosti odločanja in reševanja problemov 

• Sposobnost večopravilnosti in aklimatizacije v okolju hitrih sprememb 
 

Kaj ponujamo: 

• Polni delovni čas z razgibanim delovnikom 

• Poročanje neposredno direktorjema podjetja 

• Delo v dinamičnem okolju, ki spodbuja osebni in profesionalni razvoj 

• Obsežno zbirko knjig in spletnih tečajev, s katerimi boš izboljšal svoje strokovne veščine, ki pa ju tudi razširimo v skladu s 

tvojimi željami 

• Mlado in ambiciozno vodstvo, ki svojo ekipo razvija po načelu ‘’learning by doing’’, zato smo pripravljeni upoštevati tvoja 

mnenja in predloge in se tudi od tebe naučiti kaj novega 

• Prostorne moderne pisarne z dnevno svežim sadjem na naši lokaciji v Ljubljani 

• Hitro razvijajoče se okolje, ki je odlična priložnost za posameznike, ki imajo veliko željo po napredovanju 

 
Svojo prijavo s CV in kratkim motivacijskim pismom čimprej pošlji na email career@eurosender.com. 
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