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 polo žaje
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

VALJAVEC
1 kandidat
(m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• pregled, testiranje, priprava in prevzem ogrodja pred, med in po obratovanju;
• izvajanje valjanja na valjavskih ogrodjih po programu, regulativih, predpisih in
navodilih;
• sprejem in oddaja informacij ter ukrepanje pri odklonih;
• kontrola kvalitete izdelkov;
• evidentiranje nepravilnosti delovanja naprav in potrebnih popravil;
• evidentiranje poteka valjanja;
• ravnanje plošč debele pločevine na vročem ravnalniku;
• razrez plošč debele pločevine na škarjah;
• odstranjevanje odrezkov in praznjenje zabojnika z odrezki;
• zakladanje plošč debele pločevine na hladilne grede;
• tehtanje, signiranje in skladanje plošč debele pločevine na skladovniku;
• poučevanje in usposabljanje, ter prenos znanja odrejenim delavcem;
• sodelovanje pri remontih, popravilih in rekonstrukcijah;
• sodelovanje pri menjavah pomožnih in glavnih delov naprave;
• skrb za urejeno delovno okolje;
• obveščanje nadrejenega o pomanjkljivosti, okvarah ali drugih pojavih, ki pri
delu ogrožajo ali bi lahko ogrozila njegovo ali sodelavčevo zdravje;
• spoštovanje in izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter pazljivo
opravljanje dela in sicer tako, da zavaruje svoje življenje in zdravje ter življenje
in zdravje drugih;
• sodelovanje pri izvajanju sistemov kakovosti ISO 9001, varovanja okolja ISO
14001 ter varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001;
• 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:
• 3 Srednješolska izobrazba tehnične smeri ali;
• 3 letna poklicna izobrazba in vsaj 2 leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih
delih;
• poznavanje dela na računalniku;
• tečaj iz plamenskega in elektro rezanja;
• ocena tveganja;
• poznavanje standardov ISO 9001, ISO 14001 in OHSAS 18001.
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 zaposlovanje@sij.si do popolnitve normativa.
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