
 

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne polo žaje 
na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna 
dejavnost (Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina je s svojimi izdelki prisotna 
na več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske zaposlovalce in izvoznike. 
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:  
 

REFA ANALITIK – 

ANALITIK DELA IN 

ČASA 

Število prostih mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 
• sodelovanje pri oblikovanju delovnih mest in metodah dela;  
• snemanje proizvodnih in režijskih procesov, merjenje in preračun normativov na 

delovnih mestih; 
• opis procesov in procesni re-inženiring; 
• izračun izkoristka delovnega časa in analiza izgubljenih ur; 
• izračun izkoristka kapacitet; 

• izračun doseganja normativov po delovnih mestih in organizacijskih enotah; 
• redna poročila o opravljenih normah, urah ter nadurah po oddelkih;  
• preverjanje predlogov za povečanje števila zaposlenih ali uvedbo novih delovnih mest.  

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • VII stopnja izobrazbe ekonomske, strojne ali metalurške smeri; 

• 3 leta relevantnih izkušenj na področju organizacije proizvodnje;  

• aktivno znanje angleškega/nemškega jezika; 
• odlično poznavanje programskih orodij MS Office;  
• visoka mera natančnosti pri delu, urejenost, vztrajnost in ciljna usmerjenost; 
• analitične sposobnosti; 
• znanje metodologije REFA, praktična usposobljenost za delo po metodologiji REFA;  

• izkušnje s področja tehnologije v kovinski industriji so prednost; 
• 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 nedoločen čas s 
poskusnim delom šestih mesecev. 

  

 Kraj opravljanja dela: LJUBLJANA – JESENICE – 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 popolnitve normativa.  

 


