
 

 

 
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 
 
 

NABAVNIK 
NAČRTOVALEC 

DOBAVE SUROVIN 
(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 
• priprava mesečnih in tro-mesečnih planov nabav, 

• načrtovanje mesečnih zalog, 

• ažurno spremljanje zalog in potreb ter sprotno prilagajanje dobav dinamiki proizvodnje, 

• operativno spremljanje  proizvodnih planov,  planiranje in izvajanje odpoklicev, 

• poročanje o izvajanju in doseganju mesečnih planov, 

• obveščanje nadrejenega o odstopanjih od planov, 

• izstavljanje naročil vključno z organizacijo dobav, 

• obdelava in reševanje reklamacij, 

• kontrola, distribuiranje in arhiviranje nabavne dokumentacije, 

• koordinacija z drugimi službami v družbi ter zunanjimi institucijami, 

• sodelovanje pri rangiranju poslovnih partnerjev, 

• izvajanje nabavne politike podjetja in skupine SIJ, 

• sodelovanje pri izvajanju sistemov kakovosti ISO 9001, varovanja okolja ISO 14001 ter 

varnosti in zdravja pri delu ISO 45001,  

• sodelovanje pri realizaciji sistema koristnih predlogov in izboljšav, 

• sodelovanje pri realizaciji sistema vodenja s cilji,  

• opravljanje drugih del in nalog po navodilih nadrejenega. 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • vsaj VI. stopnja tehnične ali ekonomske smeri, 

• 1 leto 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,  

• vozniški izpit B kategorije, 

• računalniška pismenost (MSO), zaželene so izkušnje pri delu s programi SRM WMS, EBS 

(Oracle), 

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

 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 7. 4. 2023. 

 


