
 

 

 

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 
 

 

STROKOVNI 

SODELAVEC V 

KEMIJSKEM 

LABORATORIJU 
(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• reševanje tekoče problematike pri izvajanju kemijsko fizikalnih meritev v laboratoriju HP; 

• redno vzdrževanje aparaturne opreme; 

• nadzor nad izvajanjem kontrolnih meritev in spremljanje trendov v kontrolnih kartah; 

• naročanje potrošnega materiala; 

• predlaganje nabave novih aparatur; 

• sodelovanje pri pripravi, izdelavi in vzdrževanju ISO dokumentacije; 

• sodelovanje pri notranjih in zunanjih ISO presojah; 

• uvajanje novo zaposlenih v delo analitika HP; 

• spremljava problematike v obratu HP vezane na laboratorijske meritve in tekoče reševanje; 

• shranjevanje in arhiviranje vzorcev v skladu z navodili in potrebami naročnikov;  

• izvajanje, vzdrževanje in izboljšanje sistema vodenja; 

• skrbi za reševanje analitske problematike; 

• izvaja nadzor nad točnostjo, natančnostjo in pravilnostjo izvajanja meritev na merilnih 

aparatih; 

• nadzoruje redne kalibracije vseh aparatov in njihovo vzdrževanje; 

• stalno izobraževanje ter spremljanje in uvajanje novosti na področju dela; 

• v primeru odsotnosti nadomešča analitika HP. 
 

 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • VI. stopnja izobrazbe tehnične smeri; 

• 2 leti primerljivih delovnih izkušenj; 

• pripravljenost na delo doma in vpoklice; 

• pripravljenost na izmensko in nočno delo; 

• proaktivno znanje angleščine; 

• timska usmerjenost, komunikativnost, samoiniciativnost, vztrajnost, natančnost in 

organiziranost. 

 
  

 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. 

 
  

 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 15.05.2021. 

 


