
 

 

 

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. 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. 
 

 

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

 

OPERATER 
PROIZVODNIH 

LINIJ VV 
(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• upravljanje ravnalnika, skladalnika in vročih škarij; 

• izvajanje rednih preventivnih kontrol na liniji TDPL; 

• upravljanje hladnega navijalca z vsemi pripadajočimi aktivnostmi, ki so potrebni za nemoteno 

delo skladno z navodili za delo; 

• posluževanje žerjava za opravljanje raznih nalog; 

• opravljanje pregleda delovnih naprav pred začetkom izvajanja del; 

• aktivno sodelovanje pri odpravljanju zastojev in reševanju in odstranjevanju plošč iz 

proizvodne linije; 

• sodelovanje pri vzdrževalskih posegih; 

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

nadrejenega. 

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • IV. stopnja srednješolske izobrazbe tehnične smeri ; 

• pripravljenost za izmensko ter nočno delo; 

• osnovno računalniško znanje; 

• sposobnost za timsko delo, komunikativnost, samoiniciativnost, natančnost. 

 
  

 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 določen čas enega leta zaradi 

uvajanja in usposabljanja na delovno mesto, z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. 
  

 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 22. 3. 2023.  

 


