
 

 
 
MDS IT d.d. je dinamično inovativno slovensko podjetje, ki uspešno deluje že več kot 
40 let in je že od samega začetka usmerjeno k informacijskim in inovativnim 
tehnologijam. V našo ekipo, ravno prav veliko, da lahko v njej strokovno rastemo in 
ravno prav majhno, da se vsi poznamo, vabimo k opravljanju obvezne prakse 
študenta/študentko, ki si želi pridobiti pomembne delovne izkušnje, katere na trgu 
dela so nujno potrebne. Ob uspešnem opravljanju svojega dela in po uspešno 
zaključenem študiju se ti lahko odpre možnost redne delovne zaposlitve. 
 
Že vrsto let uspešno zastopamo vodilne blagovne znamke s področja grafičnih in 
tiskarskih rešitev (Canon Oce, Duplo, Aristo, Ryobi, Graphtec, GrafCut), 
industrijskega tiska (Videojet), medicinsko-estetskega področja (Syneron Candela, 
UltraShape, Tropocells, CoolTech, neuLash, Tixel, miraDry, FotoFinder),  ter vodnih 
barov (vodni bari Spring). 
Smo B2B usmerjeno podjetje, naše stranke pa so praktično vsa večja podjetja v 
Sloveniji, kot npr. Krka, Lek, Ljubljanske mlekarne, Kolektor, Droga Kolinska, Cimos, 
Medex, Unichem, TBP, Pošta Slovenije, Abanka, BTC, Inel, Knauf Insulation, Litostroj 
Power, LTH Ulitki, Mlinotest, Radenska, SPAR Slovenija, Šampionka, Žito,... 
 
Študentom nudimo možnost opravljanja obvezne prakse pod strokovnim vodstvom 
mentorja. Delo poteka v dopoldanskem času od 8:00 do 16:00, obdobje trajanja dela 
je po dogovoru. Vikendi in prazniki so prosti. Delovne naloge obsegajo: 
 

- Pomoč in podpora prodajnemu oddelku, 
- urejanje baze podatkov v programu Microsoft Dynamics CRM, 
- telemarketing, 
- prevajanje iz angleščine v slovenščino, 
- oblikovanje marketinških načrtov, 
- vodenje statistične analize uspešnosti marketinških aktivnosti,... 

 
Od kandidata/kandidatke pričakujemo: 
 

- Zaželjena starost nad 20 let, 
- odlično poznavanje orodij MS Office (excel, powerpoint, word), 
- aktivno znanje angleškega jezika, 
- odlične komunikacijske in pogajalske spretnosti, 
- samoiniciativnost, natančnost, resnost in samostojnost pri opravljanju delovnih 

nalog, 
- področje študija – ekonomija, prodaja, trženje, družboslovne vede ali 

izobrazba tehnične stroke. 
 
Pisno prijavo in življenjepis pošljite na elektronski naslov mkavas@mds-it.si. 

 
Kontaktna oseba in funkcija: 

Miha Kavaš 
Produktni vodja 
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