
 

 

Družba SIJ Elektrode Jesenice d. o. o. s sedežem na Jesenicah je največji slovenski proizvajalec elektrod in varilne žice ter 
drugih dodajnih materialov za ročno, polavtomatsko in avtomatsko varjenje jekla in različnih barvnih kovin. Družba SIJ 
Elektrode Jesenice d. o. o. je del skupine SIJ - Slovenska industrija 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 
 

RAZVOJNI INŽENIR 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• izdelava novih ter racionalizacija obstoječih tehnoloških navodil, predpisov, 

regulativov za elektrode, žice, palice, praške; 

• aktivno spremljanje proizvodnih procesov elektrod, žice, palic in praškov; 

• kontrola parametrov, ki vplivajo na kakovost proizvodov, nadzor nad doslednim 

izvajanjem predpisanih tehnoloških regulativov, reševanje dnevne, tehnološke 

problematike kakovosti, analiza vzrokov odstopanj, korektivni/ preventivni ukrepi, 

reševanje odstopanj od kakovosti proizvodov; 

• nadzor nad porabami v procesu, izdelovalnimi časi, neskladnimi proizvodi, 

količinami odpadkov. korektivni-preventivni ukrepi na področju tehnologije in 

kakovosti proizvodov v procesu; 

• sodelovanje pri razvoju in modifikaciji proizvodov, vpeljavi novih vhodnih 

materialov/izvorov, vpeljavi novih proizvodov; 

• tehnična podpora pri reševanju reklamacij izdelkov in vhodnih materialov; 

• aktivno sodelovanje z oddelkom za kakovost; 

• optimizacija, načrtovanje in nadzor nad izboljšavami operativnih sistemov, 

procesov in politik; 

• poznavanje in spremljanje standardov na področju klasifikacije izdelkov, izvajanje 

sistema kakovosti ISO 9001 – točka razvoja; 

• občasno konstruiranje izdelkov in sodelovanje pri izdelavi prototipov; 

• aktivno sodelovanje pri implementaciji novih procesov v proizvodnji in 

sodelovanje z oddelkom investicij. 

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • VI. stopnja izobrazbe metalurške ali kemijske smeri; 

• vsaj 2 leti izkušenj delovnih izkušenj; 

• poznavanje računalniških orodij – MS Office (Excell, Word, Outlook, itn.); 

• proaktivno znanje angleščine; 

• poznavanje proizvodnje in sodelovanje pri razvoju in modifikaciji proizvodov, 

vpeljavi novih vhodnih materialov/izvorov, vpeljavi novih proizvodov; 

• nudenje tehnične podpore pri reševanju reklamacij izdelkov in vhodnih 

materialov; 

• poznavanje sistemov varstev: požarno, varstvo pri delu, ekologija. 

 
 

 

 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 poskusnim delom šest mesecev. 
 

  

 Kraj opravljanja dela: Jesenice. 

 



 

2 

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku in 

dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih 

pošljite na elektronski naslov zaposlovanje@sij.si do vključno 07.03.2021. 

 


