
 

 

 
Podjetje SIJ Acroni je največja družba jeklarske divizije Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas visoka kakovost 
izdelanih jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam 
trga, ter v prihodnost usmerjena proizvodnja visoko kakovostnih več vrednih ploščatih izdelkov iz jekla.  
 

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.  

 

Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za delovno mesto 
 

INDUSTRIJSKI 
INŽENIR 

ENERGETSKIH 
NAPRAV 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 
• vodenje obratovanja omrežij, nadzor nad delovanjem elektro energetskih naprav in 

omrežja; 

• sodelovanje pri analizah in ukrepanjih pri odstopanju od normalnega delovanja elektro 

energetskih naprav in omrežja; 

• planiranje, priprava, vodenje, izvajanje, nadzor in koordiniranje vzdrževanja, revizijskih in 

remontnih del ter meritev in preizkusov; 

• skrb za pravočasno izvedbo predpisanih meritev in preizkusov ter nadzor nad izdelavo in 

potrjevanje merilnih poročil in protokolov; 

• nadzorovanje in vodenje evidenc; 

• planiranje, priprava, naročanje in nadzor porabe RD, materialov, orodja, sklopov; 

• izdelava, priprava, obnova, ažuriranje in arhiviranje tehnične dokumentacije, poročil o 

izvedenih pregledih, preizkusih, meritvah in revizijah ter vodenje potrebnih evidenc, analiz 

in poročil; 

• sodelovanje pri analiziranju in uvajanju novosti na področju racionalne rabe energije v 

celotni družbi; 

• planiranje materialnih potreb v sektorju, sodelovanje pri nabavi in montaži novih naprav in 

opreme; 

• organizacija in koordinacija dela; 

• planiranje strateškega delovanja sektorja glede na poslovno politiko OE in podjetja; 

• oblikovanje ciljev, strategije in razvoja sektorja; 

• izdelava letnega, kvartalnega in mesečnega delovnega načrta in nadzor nad izvajanjem le- 

tega; 

• opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po navodilu 

nadrejenega. 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • VII. stopnja izobrazbe elektrotehnične smeri; 

• vsaj 3 leta relevantnih delovnih izkušenj; 

• napredno računalniško znanje; 

• aktivno znanje angleškega jezika; 

• vodstvene kompetence, sposobnost timskega dela, samoiniciativnost vztrajnost, natančnost, 

odgovornost, odločnost, intuicija za spremembe in izboljšave. 

 

 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 6 
mesečno poskusno dobo. 
 

 Kraj opravljanja dela: SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 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@acroni.si do vključno 17. 4. 2023. 
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