
 

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje 
na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupina je s svojimi izdelki prisotna na več kot 80 svetovnih trgih in je med 
petimi največjimi slovenskimi izvozniki ter med največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji.  
 
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 delovno mesto 
 

SPECIALIST 

INDIREKTNIH 

NABAVNIH 

KATEGORIJ  
Število prostih mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• nabava in upravljanje splošnih nabavnih kategorij za skupino SIJ z namenom optimizacije 
stroškov; 

• iskanje in izkoriščanje nabavnih sinergij; 

• priprava kratkoročnih in dolgoročnih strategij razvoja, skrb za njihovo realizacijo v 
sodelovanju z družbami; 

• vodenje pogajanj z dobavitelji; 

• implementacija enotnih postopkov načrtovanja; 

• iskanje novih nabavnih poti in poglabljanje obstoječih; 

• razvoj dobaviteljev splošnih nabavnih kategorij; 

• priprava nabavnih cenikov; 

• vodenje skupnih projektov splošne indirektne nabave; 

• priprava poročil; 

• načrtovanje in nadzor plačil; 

• aktivno spremljanje razvoja cen posameznih materialov in storitev; 

• sodelovanje z ostalimi službami v podjetjih; 

• sodelovanje pri reševanju reklamacij zaradi neustreznih dobav; 

• naročanje materiala in storitev za SIJ d.d.; 

• obdelava in operativno izvajanje naročil za SIJ d.d.; 

• poslovanje v skladu s carinskimi in davčnimi predpisi; 

• opravljanje drugih del in nalog po navodilu nadrejenih. 
 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • najmanj VII. stopnja tehnične ali ekonomske izobrazbe;  

• 3 leta izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih; 

• pogajalske sposobnosti, dinamičnost in nabavna naravnanost 

• sposobnost za timsko, povezovalno  delo, komunikativnost, samoiniciativnost, 
odgovornost in natančnost; 

• aktivno znanje angleškega jezika; 

• pripravljenost na službena potovanja; 

• vozniški izpit B kategorije; 

• računalniška pismenost; 

• poznavanje zunanjetrgovinskega poslovanja, tuje in domače davčne in carinske 
zakonodaje. 
 

  

 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. 
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 Kraj opravljanja dela: LJUBLJANA 
  

 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 vključno 10.05.2019.  

 

mailto:zaposlovanje@sij.si

