Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje
na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. je krovna družba, ki upravlja
proizvodna, servisna in trgovska podjetja v skupini.
Smo priznani proizvajalec debele nerjavne pločevine in hladno valjane pločevine, visoko specializiranih in mehansko obdelanih
visoko legiranih orodnih in specialnih jekel, dodajnih varilnih materialov ter industrijskih nožev, valjev in druge industrijske
opreme.
Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. je krovna družba, ki upravlja proizvodna, servisna in trgovska podjetja v skupini.
Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za
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KORPORATIVNO
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Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• analiziranje varnostnih dogodkov, načrtovanja in vodenje dela ter poročanje;
• delo z internimi zaposlenimi, kot tudi z zunanjimi varnostnimi službami (načrtovanje in
koordinacija rednih in izrednih aktivnosti) in drugimi subjekti s področja zagotavljanja
varnosti;
• podajanje predlogov za izboljšanje varnosti v posameznih proizvodnih procesih oz.
urejenosti področja varnosti v posameznih proizvodnih podjetjih;
• delovanje v kriznih situacijah s področja varnosti ali/in suma storitve kriminalnih dejanj
na ravni skupine in/ali odvisnih družb;
• nadomeščanje nadrejene osebe v primeru odsotnosti v skladu s potrebami delovnega
procesa;
• izvajanje drugih del in projektov po navodilu svetovalca za korporativno varnost Uprave
družbe.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• VI. stopnja izobrazbe smeri: varnostna, pravna ali družboslovna
• NPK varnostni menedžer
• najmanj 5 let izkušenj na področju izvajanja nalog policije ali delovnih mestih s področja
vodenja varnostnih procesov in upravljanja z varnostnimi tveganji
• aktivno znanje angleščine
• poznavanje dela z računalnikom (Windows okolje, Microsoft Office, podatkovne baze)
• sposobnost prepoznavanja, obvladovanja, preprečevanja in upravljanja varnostnih
tveganj
• sposobnost analiziranja varnostnih dogodkov, načrtovanje in vodenje dela ter obveščanja
• poznavanje področja korporativne varnosti, sistemov fizičnega, tehničnega varovanja ter
informacijske varnosti
• visoko razvita sposobnost verbalnega in pisnega izražanja
• sposobnost timskega dela
• organizacijske sposobnosti
• urejenost
• sposobnost za delo z ljudmi
• vozniški izpit B kategorije.
Izbranemu kandidatu nudimo:
• delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela;
• strokovno usposabljanje in izobraževanje;
• možnost razvoja kariere in napredovanja.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas do
04.03.2023 zaradi začasne zaščite migranta.
Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem

Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter dokazilom
o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski
naslov zaposlovanje@sij.si. do 30.06.2022.
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