
 

 

 
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 
 
 

ANALITIK 
JEKLARNE   

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 
• izvajanje analiz v jeklarskem laboratoriju za potrebe obrata Jeklarne, ki zajemajo: 
• sprejem zahtevka preko procesnega računalnika, 
• sprejem bombice z vzorcem preko zračne pošte, 
• pošiljanje bombice v obrat Jeklarne na ustrezno lokacijo (EOP, VOD), 
• priprava vzorcev jekel, ki zajema hlajenje, vrtanje in brušenje, 
• kontrola in rekalibracija vseh aparatur v jeklarskem laboratoriju z meritvami kontrolnih 

referenčnih materialov, 
• izdelovanje kontrolnih kart,     
• izvajanje analiz jekel na sežignih LECO aparatih za C, S, O in N, 
• izvajanje analiz jekel na spektroskopskih aparaturah (OES, XRF), 
• izvajanje meritev radioaktivnosti vzorcev jekel na aparatu EXPLORANIUM, 
• pregled vseh analiznih rezultatov pred oddajo, 
• oddaja rezultatov iz OES/XRF preko procesnega računalnika v obrat, 
• ročni vnos rezultatov C, S in N v procesni računalnik in oddaja v obrat, 
• prepis rezultatov v šaržno knjižico, 
• sprejem in evidentiranje vzorcev žlinder pri spremljavi proizvodnje, 
• analiza žlinder na XRF aparaturi, 
• vpisovanje analize žlindre v procesni računalnik in oddaja rezultata v obrat, 
• urejanje arhiva vzorcev, 
• odstranjevanje vzorcev po roku hranjenja, 
• analiza dodatnih vzorcev, ki niso vezani na spremljavo proizvodnje (vzorci prevzemov iz PDP, 

vzorci zunanjih odjemalcev,), 
• v primeru okvar na aparaturah obveščanje strokovnega sodelavca za spremljavo proizvodnje, 

vzdrževalcev RTA in izmenskega vodjo proizvodnje,  
• časovno omejeno (maksimalno 7 minut) oddajanje rezultatov na odgovarjajoči agregat v 

jeklarno. 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • srednješolska izobrazba kemijske ali metalurške smeri; 

• 1 leto delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih; 
• znanje tujega jezika (angleščina); 
• poznavanje dela na računalniku. 

 
  

 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 poskusno 
dobo 6 mesecev.  

  

 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 vključno 06.11.2021.  
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