
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaposlujemo 
Optika Moj optik 
 
Smo ena izmed redkih optik v Sloveniji, kjer se stranke lahko naročijo na celotni optometristični 
pregled vida. Specializirani smo v meritvah dioptrije za očala in kontaktne leče, v izdelavi 
progresivnih očal in očal z visoko dioptrijo. Svetujemo pri izbiri primernih korekcijskih okvirjev ali 
sončnih očal različnih blagovnih znamk. Naša optika sodeluje z vsemi vodilnimi proizvajalci stekel 
iz Slovenije in tujine. Zelo poudarjamo osebni pristop do strank, natančnost in individualnost. 
Naša vizija je delati dobro in kakovostno ter s celostno oskrbo vida pomagati ljudem do dobrega 
vida. 
 
Za našo poslovalnico v Ljubljani iščemo prodajalko/-ca v optiki, ki ustreza spodaj zapisanim 
pogojem. 
  
Prodajalec/ka v optiki 
  
 
Odgovorni boste za: 
 

 prodajo in svetovanje strankam 

 vodenje blagajne 

 vodenje knjige naročil 

 prevzeme blaga 

 kontrolo kvalitete 

 skrb za red in čistočo poslovalnice 
  
Od vas pričakujemo: 
 

 končano IV. ali V. stopnjo izobrazbe katere koli smeri 

 najmanj 2 leti delovnih izkušenj v maloprodaji 

 odprtost, prijaznost, odgovornost, pripravljenost na delovne obremenitve in sposobnost 
delati v skupini 

 komunikativnost, samoiniciativnost in urejenost 

 veselje za delo s strankami 

 dinamično, pozitivno naravnano osebo, ki bo prispevala k rasti podjetja 

 dobro poznavanje programske opreme Word in Excel, interneta in e-pošte 

 poznavanje socialnih medijev 

 dobro znanje slovenskega in angleškega jezika 
  
Nudimo vam: 
 

 strokovni in karierni razvoj 

 zagotovljeno delovno mesto 

 prijetno delovno okolje 

 dinamično in ustvarjalno delo 

 plačilo po dogovoru glede na vaše delovne izkušnje in znanja 

 40-urni delovnik, od ponedeljka do petka, sobote in nedelje prosto 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
Vaše prednosti: 
 

 opravljena optična šola ali izobraževanje za optometrista 

 poznavanje programa Helios E-lab 

 izjemne komunikacijske sposobnosti v slovenskem in angleškem jeziku 

 sposobnost pisanja besedil v slovenskem in angleškem jeziku 

 nasmejanost, pozitivnost, dobra volja 
  
Če vas delovno mesto zanima in izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, nam pošljite: 
 

 prošnjo s fotografijo, v kateri se na kratko predstavite in v nekaj stavkih obrazložite, zakaj 
bi bili ravno vi najbolj primerni za to delovno mesto in kaj lahko doprinesete podjetju 

 ročno napisan življenjepis (CV) 

 fotokopije zaključnih spričeval in delovnih dokazil 
  
Kandidatke in kandidate, ki vas delovno mesto zanima, vabimo, da nam pošljete prošnjo z ročno 
napisanim življenjepisom, fotografijo ter vsemi zaključnimi spričevali in delovnimi dokazili. 
Zagotavljamo vam zaupno obdelavo prošenj. 
 
Prošnje pošljite na naslov: 
 
Mea Mea d.o.o. (Zaposlitev) 
Optika MOJ OPTIK 
Železna cesta 10c 
1000 Ljubljana 
 
 
Prijave sprejemamo do 15.5.2020. Z razgovori bomo začeli že po prvih prispelih prošnjah. 
  
V postopku izbire bomo s primernimi kandidati/kandidatkami opravili tudi praktični preizkus znanj 
oziroma sposobnosti.  
 
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo delovno razmerje sklenili za določen čas z možnostjo 
kasnejše sklenitve za nedoločen čas. 
 
Delo se opravlja v poslovalnici optike Moj optik v Ljubljani. 
 
 


