
 

 

Pričakujemo ... 

 zaželeno je pogodbe-

no delo preko s.p., d.o.o., 

podjemne pogodbe ipd.; 
 računalniška znanja 

s področja interneta in 

socialnih omrežij; 
 znanja o prodaji, 

kozmetiki, zeliščih; 
 hitro prilagajanje, 

samostojnost, komunika-

tivnost, urejenost, mobil-

nost. 

 

 

 

 

 

Iščemo ... 

Vodje skupin in proda-

jalce z izkušnjami v direk-

tni prodaji in podjetnike, 

ki želijo razširiti svojo 

dejavnost in povečati 

(dodaten) zaslužek; 

uporabnike zdravju 

prijaznih izdelkov, ki jih 

zanima dodaten zaslužek, 

vse, ki na kak način 

prepoznajo novo karierno 

priložnost (zelišča, koz-

metika, prodaja,  

socialna omrežja itd.). 

 

Nudimo ... 

podporo pri uvajanju in 

spoznavanju izdelkov;  

spletno podporo; 

podporo v obliki pro-

mocijskega materiala; 

izjemen sistem nagra-

jevanja; 

redno plačilo;  

priložnost za osebno 

rast;    

druženje s podobno 

mislečimi;  

  zanimivo, dinamično 

delo.  

Ulica Rista Savina 9 

3310 Žalec 

E-pošta: info@herbio.si  

Herbio INT, d.o.o 

SODELOVANJE, IZMENJAVA ZNANJ IN IZKUŠENJ, OZAVEŠČANJE, PODPORA  

S kakovostnimi kozmetičnimi izdelki,  

možnostjo sodelovanja in  

dodatnega zaslužka  

v skrbi za lastno zdravje,  

soljudi in okolje,  

do boljšega počutja in 

kakovostnejšega življenja.   

  Feel better -  Live better 

Možnost dela od doma s pomočjo in podporo 

moderne tehnologije. Sami odločate kdaj in 

koliko boste delali ter s kom.   

Podjetje HERBIO INT d.o.o. je ponud-

nik slovenske blagovne znamke 

moderne zeliščne kozmetike. Ponud-

ba v direktni prodaji obsega izdelke 

iz zeliščnega programa z naravnimi 

sestavinami za osebno higieno in 

nego za vso družino. Namen je v 

izdelkih ponuditi najboljše, kar nam 

lahko ponudi narava v kombinaciji z 

znanostjo, torej izdelke na visoki rav-

ni kvalitete in inovativnosti, prav tako 

pa tudi izdelke narejene po tradicio-

nalnih recepturah.  

Proizvedeno v Evropi. Z ljubeznijo.  
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