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

PREMIKAČ NA
INDUSTRIJSKEM
TIRU
več kandidatov
(m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• opravljanje dela v skladu s pravilnikom;
• premikanje kretnic na voznih poteh, pripenjanje in odpenjanje vagonov, zaviranje in zavarovanje
vagonov;
• dajanje signalov za uravnavanje hitrosti strojevodji;
• vzdrževanje, mazanje in čiščenje tirnih naprav;
• urejanje in čiščenje tirnih naprav in profila;
• premik vagonov v skladu s pravilnikom;
• redno čiščenje naprav (kretnice, vagoni) in okolice v sektorju ter javljanje napak nadrejenemu;
• sodelovanje pri menjavi zavornih mehanizmov na lokomotivi;
• opravljanje preverjanja znanja na vsaki 2 leti,
• skrb za urejeno delovno okolje;
• sodelovanje pri izvajanju sistemov kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri delu;
• sodelovanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v okviru ocene tveganja;
• sodelovanje pri realizaciji sistema koristnih predlogov in izboljšav;
• sodelovanje pri realizaciji sistema vodenja s cilji;
• opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po navodilu
nadrejenega.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• 2 letna poklicna izobrazba ustrezne smeri;
• ali osnovnošolska izobrazba;
• in vsaj 2 leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih;
• strokovni izpit za premikača je prednost;
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 določen ali nedoločen čas s
poskusno dobo 3 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
spela.oblak@acroni.si do popolnitve normativa.

