
 

 

 
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 sodi med 
največje slovenske zaposlovalce in izvoznike. 
 
 

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

LABORATORIJSKI 
TEHNIK V 

KEMIJSKEM 
LABORATORIJU 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 
• Arhiviranje vzorcev; 
• izvajanje analiz notranjih in zunanji vzorcev, evalvacija rezultatov in  vpisovanje rezultatov 

analiz v informacijski sistem;  
• ocena, priprava in analiza vzorcev za spremljanje kakovosti izdelave sarž; (jeklarski 

laboratorij in laboratorij hladne predelave); 
• priprava in skrb za merilno opremo (kontrola merilne opreme, kontrolne karte, čiščenje, 

menjava kolon z reagenti, standardizacija); 
• sledenje planu v proizvodnji in procesu proizvodnje za potrebe opredelitve postopka 

preizkušanja (jeklarski laboratorij in laboratorij hladne predelave); 
• priprava in žarjenje analiznih lončkov LECO; (laboratorij hladne predelave); 
• na zahtevo nadrejenega  občasno sodeluje pri implementacija in sodelovanje pri 

izboljšavah sistemov vodenja (EN9100, ISO/IEC 17025, ISO 9001,  ISO 14001, ISO 45001, 
ISO 50001); 

• 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  Kemijskega 

laboratorija izvaja druga dela. 
 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • V. stopnja izobrazbe kemijske ali druge tehnične smeri; 

• napredno računalniško znanje;  
• pripravljenost na izmensko in nočno delo ter vpoklice;  
• potrdilo o nekaznovanosti; 
• 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 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 31.10.2021.  
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