
 

 

 

  

 

Rezultanta je eden najprodornejših 

slovenskih integratorjev omrežnih in 

varnostnih rešitev ter razvijalec 

specialističnih programskih rešitev. 

Zahvaljujoč trdni, zvesti in zanesljivi ekipi 

svojo inženirsko ostrino črpamo iz 

dolgoletne tradicije naših sodelavcev in 

globokega poznavanja TCP/IP, temelja 

sodobnih telekomunikacij, od samih 

začetkov razmaha internetne tehnologije 

naprej.  

S svojimi rešitvami smo prisotni v 

gospodarstvu, finančnih institucijah, 

industriji, razvojno-raziskovalnih podjetjih, 

državni infrastrukturi in v visokošolskih 

izobraževalnih institucijah v več državah 

Balkana, a osredotočeni na Slovenijo. 

Naš izziv je biti integrator tehnološko 

vodilnih rešitev. Zato s svojimi principali iz 

tujine zagotavljamo najsodobnejšo opremo 

in prinašamo novo znanje.  

Imamo natančno definirane vrednote, 

spoštljiv odnos s partnerji in uporabniki, 

cenimo znanje in ravnamo skladno z visokimi 

etičnimi standardi in moralo.  

V naš kolektiv stalno vabimo mlade inženirje 

računalništva, informatike, elektrotehnike in 

telekomunikacij, programerje ter ljubitelje 

telekomunikacij in varnostnih rešitev, ki si 

želijo kariernih izzivov pri promoviranju 

rešitev, pripravi in vodenju projektov, 

prodaji rešitev in vodenju odnosov s 

ključnimi strankami. 

 

 

Rezultanta, d.o.o., na področju telekomunikacij, informacijske 

varnosti in programske opreme išče sodelavce profila: 

prodajni inženir (m/ž)  
s primernimi znanji ter razumevanjem telekomunikacij in 

omrežne varnosti  

 
Nudimo vam prijetno delovno vzdušje v homogenem in visoko 
dinamičnem kolektivu, ki vam zagotavlja: 

 vzpostavljene odnose z vodilnimi svetovnimi proizvajalci opreme 

 šolanje in certificiranje za prodajo vodilnih svetovnih znamk 

 pomoč predprodajnih inženirjev za pridobitev poslov pri strankah 

 možnost napredovanja na področju vodenja prodaje 

 stimulativno nagrajevanje glede na uspešnost prodaje 
 
Od vas pričakujemo: 

 pridobivanje novih poslov in projektov 

 voljo do stalnega učenja  

 inovativnost in kreativnost pri iskanju rešitev 

 smisel za delo v skupini 

 osnovno razumevanje telekomunikacijskih rešitev in 
informacijske varnosti 

 sposobnost za sodelovanje s sistemskimi inženirji pri usmerjanju 
projektov 

 dobro obvladovanje komuniciranja v slovenščini in angleščini 

 vozniški izpit B kategorije 
 
Prijave z življenjepisom pošljite na e-naslov prodaja@rezultanta.si, 
kamor lahko naslovite tudi vsa vprašanja v zvezi s tem povabilom. 
Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor. 
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