
 

 

 

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 
 

 

VODJA VHODNE 

KONTROLE 
(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• Vzpostavitev sistema izvajanja vhodne kontrole, oziroma procesov, dokumentov in pravil 

nadzora nad kakovostjo vhodnih surovin, materialov, polizdelkov in sestavnih delov za 

izdelavo proizvodov osnovne dejavnosti, ki jih dobavljajo dobavitelji. 

• Vzpostavitev učinkovitega sistema ločevanja in premestitve v jeklarno notranjega povratka. 

Izvajanje nadzora in ocene dela obratov SIJ Acroni pri ločevanju in odlaganju notranjega 

povratka ter odpravljati razloge za nastanek napak v klasifikaciji in signiranju notranjega 

povratka. 

• Vzpostavitev ažurnega vnašanja podatkov o kakovosti in količini prevzetih vhodnih surovin 

v proizvodni in računovodski sistem (software).  

• V sodelovanju z IT skrb za avtomatizacijo postopkov branja in vnašanja informacij v sistem. 

• vodenje in arhiviranje dokumentacije o dobavljenih vhodnih materialih in internem 

povratku. 

• Organizacija delovnega okolja ter organizacija dela sodelavcev v oddelku vhodne kontrola,  

ki omogoča najbolj učinkovito izvajanje vhodne kontrole surovin in materialov predvsem za 

jeklarno in skladišče priprave vložka.  

• Krepitev discipline in povečevanje odgovornosti za kakovost proizvodov pri vseh členih, ki 

so vključeni v proizvodni proces. 

• Vzpostavitev pravil sestave ter obravnave reklamacijskih zapisnikov o neustrezni kakovosti 

surovin in materialov, za izdajo reklamacije dobaviteljem. 

• Vzpostavitev učinkovitih ter strukturiranih, transparentnih odnosov z oddelki jeklarne in  

nabave ter učinkovitega sodelovanja med oddelkom za vhodno kontrolo in drugimi oddelki 

v podjetju. 

• Izvajanje sistematičnega nadzor nad stanjem merilne opreme za kontrolo kakovosti oz. 

tehtanje ter rentgensko merjenje dobavljenih surovin, pa tudi nad njenim pravočasnim 

vzdrževanjem in umerjanjem.  

• Nadzor nad tehtanjem vhodnih surovin (pravila in izobraževanje izvajalcev). 

• Evidentiranje in analiza odstopanj od pričakovane kakovosti vhodnih surovin, izdaja 

priporočil direktorju za razvoj in kakovost in strateški nabavi.  

• Izvedba ukrepov, ki so priporočeni s strani oddelka za upravljanje tveganj ali ISO 

presojevalcev, odstranjevanje napak ter nadzor nad izpolnjevanjem teh ukrepov vsemi 

zaposlenimi v oddelku; ugotavljanje odgovornih za nastanek proizvodov neustrezne 

kakovosti. 

• Vzpostavitev postopkov preizkušanja novih dobavljenih surovin in naključno testiranje 

standardnih dobavljenih materialov. 

• Sodelovanje pro usklajevanju tehnične dokumentacije za te proizvode z namenom 

zagotavljanja pogojev za učinkovito kontrolo kakovosti teh proizvodov. 

• Sodelovanje pri pripravi pogodb za dobavo surovin in materialov, polizdelkov v delu, ki se 

nanaša na določanje pogojev prevzema in kakovosti. 

• Vodenje oddelka, ocenjevanje delovne uspešnosti podrejenih. 

• Selekcija, usposabljanje ter za izobraževanje ekipe v smislu usposobljenosti za odrejeno 

delo. 

• Spremljanje in poročanje o stanju izdanih reklamacij v primerjavi z izvedenimi s strani 

dobavitelja. 
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• Spremljanje trendov napredka vse naprej od začetnega stanja – prikaz koristi oddelka za 

izvajanje vhodne kontrole. 

• Priprava relevantnih analiz in poročil o delovanju oddelka vhodne kontrole, ter priprava in 

poročanje smiselnih KPI (npr. več uspešno realiziranih reklamacij v sodelovanju z nabavnim 

oddelkom, manj odstopanj od specifikacije dobav, manj težav v uporabi dobavljenih 

materialov, večje zadovoljstvo končnih uporabnikov itd..). 

 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:  

• zaključena VII. Stopnja izobrazba metalurške ali druge ustrezne smeri oz. VI. stopnja 

ustrezne smeri in vsaj 5 let delovnih izkušenj s podobnimi deli znotraj skupine SIJ. 

• aktivno znanje angleškega jezika;  

• komunikativnost, timska usmerjenost, poštenost, natančnost, sposobnost interventnega 

ukrepanja, vztrajnost, samoiniciativnost. 

 

 
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. 

 

 Zainteresirane vabimo, da svojo prijavo z življenjepisom posredujete na elektronski naslov 

zaposlovanje@acroni.si, do vključno 7. 4. 2023. 

 


