
 

 

 

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 
 

 

PRIPRAVLJALEC 
VZORCEV  

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

Pripravljalec vzorcev sodeluje zlasti v naslednjih procesih Metalurškega laboratorija: 

• pregled odprtih nalog v sistemu EBS (Oracle) ali MES in vnos naročil v sistem; 

• priprava, razrez in razporejanje vzorcev za različne vrste testiranj; 

• predpriprava metalografskih obrusov in odrez materiala na žagi; 

• toplotne obdelave jekel in žarjenje elektropločevine za nadaljne meritve; 

• izvajanje laboratorijskih toplotnih obdelav; 

• obvladovanje, vzdrževanje in pisanje programov na vakuumski peči; 

• arhiviranje vzorcev; 

• koordinacija dela pri pripravi vzorcev; 

• sodeluje in komuniciranje z drugimi obrati in službami v Acroniju. 

• mora biti usposobljen in pri svojem delu po potrebi samostojno izvajati upravljanje delovnih 

naprav in strojev;  

• skrbi za redno vzdrževanje delovnih naprav  in delovnega okolja. 

• dosledno izvaja navodila za varnost in zdravje na delovnem mestu. 

• po potrebi in po navodilih nadrejenega, ter v skladu z matriko operacij Metalurškega laboratorija 

izvaja drugo administrativno delo. 

Odgovornosti na delovnem mestu: 

• za gospodarno porabo potrošnega materiala in sredstev za delo; 

• za pravilno uporabo delovnih sredstev, delovnih naprav in priprav ter orodja; 

• za kontrolo opravljenega dela, ter vodenje ustreznih evidenc; 

• za čistočo in urejenost delovnega okolja; 

• za varno delo in upoštevanje predpisov iz varnosti pri delu. 

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • zaključena V. stopnja metalurška ali druga tehnična izobrazba; 

• potrdilo o nekaznovanosti; 

• pripravljenost na izmensko delo; 

• napredno računalniško znanje; 

• poznavanje metalurgije; 

• zaželjen izpit za viličarja; 

• 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 nedoločen čas s 3 mesečno 

poskusno dobo.   
  

 Kraj opravljanja dela: SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. 
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 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 9. 4. 2023. 

 


