
 

 

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 eno izmed naših družb na JESENICAH.  
 

TEHNOLOG  

Število prostih 

mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• vodenje tehnologije;  

• izdelava tehnoloških navodil, predpisovanje tehnoloških poti; 

• uvajanje novih in racionaliziranje sedanjih tehnoloških postopkov v proizvodnjo;  

• povecanje produktivnosti in kvalitetnih zahtev strojna; 

• uvajanje inovativnosti v proizvodni program;  

• pregledovanje in ocenjevanje kvalit.karakteristik vhodnih surovin;  

• ocena koncnih izdelkov na podlagi izdelanih analiz in preiskav;  

• reševanje kvalitetne problematike, reklamacij;  

• kontaktiranje s kupci in dobavitelji; 

• sodelovanje pri izvajanju sistema kakovosti ISO. 
 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • zaključena izobrazba VI. ali VII. stopnje tehnične smeri; 

• aktivno znanje angleškega jezika; 

• zaželene izkušnje na enakem ali podobnem delovnem mestu; 

• odlično poznavanje programskih orodij MS Office;  

• odlične komunikacijske sposobnosti;  

• odlične organizacijske sposobnosti; 

• visoka mera natančnosti pri delu;  

• urejenost, vztrajnost in ciljna usmerjenost; 

• visoka stopnja kreativnosti, samoiniciativnosti in iznajdljivosti; 

• vozniški izpit B kategorije.  
 

  

 Izbranemu kandidatu nudimo: 
 • delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela; 

• strokovno usposabljanje in izobraževanje; 

• možnost razvoja kariere in napredovanja; 

• enoizmensko delo. 
 

  

 Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 
poskusnim delom šestih mesecev. 

  

 Kraj opravljanja dela: JESENICE 
  

 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 15.05.2019.  
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