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 približno 7.600 zaposlenih v Sloveniji in tujini ter sodi med največje slovenske
zaposlovalce. 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 ZA
PRODUKTNI
MARKETING
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Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• spremljanje in analizira novosti na področju uporabe jekla, in trende v uporabi jekla;
• sodelovanje z R&D oddelki in produktnimi vodji v prodaji;
• analiza tržnih trendov, kupcev in konkurence;
• obveščanje podjetja glede tržnih trendov na področju uporabe jekla in konkurence;
• izdelava predlogov načrta udeležbe (kot razstavljalci ali obiskovalci) sejmov primernih za
generiranje novih leadov;
• sodelovanje kot razstavljalec na teh sejmih in obiskuje dogodke in sejme, na katerih lahko pridobi
novo znanje o bodočih trendih na področju uporabe jekla in nove potencialne stranke;
• lead generation, lead nurturing, analitika in konverzija;
• izdelava predloga koledarja izvedbe marketinških kampanj, ki so produktno usmerjene – izvedba
mailing kampanj, objave na blogih, ipd;
• pisanje člankov za marketinške kampanje;
• sodelovanje z ostalimi oddelki glede priprave gradiva za marketinške kampanje in upravljanje in
urejanje vsebin, ki jih pridobi od ostalih oddelkov;
• sodelovanje z oblikovalci, produktnimi vodji, prodajnim osebjem in zunanjimi sodelavci glede
priprave relevantnih vsebin, ki bodo pritegnile zanimanje potencialnih kupcev;
• optimizacija vsebin za iskalnike in generiranje leadov;
• marketinška avtomatizacija in lead nurturing procesi s pomočjo mailing kampanj, vsebinskega
marketinga in družabnih omrežij;
• spremljanje rezultatov marketinških aktivnosti in prilagoditev aktivnosti, da bodo prinašale
vedno več rezultatov;
• izdelava novih katalogov in izvajanje potrebnih sprememb v obstoječih katalogih in ostalih
marketinških materialih;
• izdelava vsebin povezani z našimi produkti, kot so različni dokumenti, case studies, produktni
videi, članki, ki bodo sporočali prednosti naših izdelkov potencialnim kupcem;
• izdelava prezentacij podjetja in produktov;
• skrb za vsebine na spletni strani;
• izdelava ostalih prezentacij povezanih s produktno strategijo;
• sodelovanje pri izvedbi marketinških aktivnosti;
• skrb za čisto in varno 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:
• VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri;
• vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju marketinga, nove prodaje in priprave marketinških
materialov;
• izkušnje v digitalnem marketingu;
• odlično znanje Excela in Powerpointa;

•
•
•
•

poznavanje sodobnih tehnologij;
visoka sposobnost oblikovanja besedil;
visoke analitične sposobnosti;
znanje angleškega jezika, zaželeno znanje italijanskega jezika.

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@sij.si do 20.02.2019.
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