
V skupini SIJ – Slovenski industriji jekla se neprestano razvijamo, inoviramo 
in širimo našo uspešno poslovanje. V največji slovenski metalurški skupini, 
ki zaposluje več kot 3.100 ljudi, deluje tudi uspešno podjetje NOŽI RAVNE d.o.o. 
(Ravne na Koroškem) ki sodi med največje svetovne proizvajalce 
industrijskih nožev. 

Naša poslovna uspešnost že vrsto let temelji na tehnološkem znanju 
zaposlenih, zato bo tudi v prihodnje ključno, da za rast, razvoj in uspeh naše 
družbe zaposlujemo ustrezno kvalifi cirane sodelavce, ki so usposobljeni in 
moti virani za doseganje zastavljenih ciljev. 

Družba zaposlenim zagotavlja ustrezno raven socialne varnosti  ter spodbuja 
in nagrajuje delovno uspešnost. Nove sodelavce sistemati čno uvajamo v 
delo z izdelanimi programi usposabljaj za posamezna delovna mesta. Med 
uvajanjem pridobijo specifi čna znanja in veščine za nadaljnje uspešno in 
varno delo. Z zagotavljanjem spodbudnega in varnega delovnega okolja 
gradimo zaupanje pri zaposlenih.

Zaradi širitve poslovanja vabimo k sodelovanju 
več novih sodelavcev (m/ž) za opravljanje del 
na naslednjih delovnih mesti h:

 Rezkalci, CNC-operaterji 
 Brusilci
 Kalilci
 Tehnologi mehanske obdelave kovin
 Tehnologi termične obdelave kovin 
 Prodajniki za mednarodne trge

Vabljeni v našo sredino. 

Kandidati  pošljejo življenjepis in dokazila o strokovni izobrazbi ter drugih znanjih in opravljenih izpiti h po elektronski pošti  na naslov: 
dragica.pecovnik@ravne.com | Kontaktni podatki za dodatne informacije: Dragica Pečovnik | T: +386 2 87 06 207

KANDIDATOM NUDIMO: 

OD KANDIDATOV PRIČAKUJEMO:
 î ustrezno stopnjo in smer strokovne 

izobrazbe za izbrano področje dela;

 î prednost bodo imeli kandidati  z večletnimi 
izkušnjami za iskano področje dela;

 î samostojnost, samoiniciati vnost, 
inovati vnost, pripravljenost za 
dodatno izobraževanje in usposabljanje, 
odgovornost in strokovnost.

 î delo v uglednem, urejenem in stabilnem 
podjetju ter urejene pogoje dela; 

 î sti mulati vno plačilo za delo z različnimi 
možnostmi nagrajevanja;

 î specializacijo strokovnih znanj 
na izbranem področju;

 î možnost rednega izobraževanja 
in izpopolnjevanja;

 î možnost razvoja kariere in 
napredovanja znotraj skupine 
SIJ – Slovenska industrija jekla d. d.

Izbranim kandidatom ponujamo redno 
zaposlitev za določen oz. nedoločen čas 
s poskusnim delom. 


