
 

 

 

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 
 

 

KOMERCIALIST V 

NABAVI 
(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• nabava materialov in storitev; 

• izstavljanje naročil vključno z organizacijo dobav;  

• ažurno spremljanje potreb in zalog ter sprotno prilagajanje dobav dinamiki potreb; 

• izstavljanje naročil vključno z organizacijo dobav; 

• obdelava in reševanje reklamacij; 

• sodelovanje pri rangiranju poslovnih partnerjev; 

• kontrola, distribuiranje in arhiviranje nabavne dokumentacije; 

• koordinacija z drugimi službami v družbi ter zunanjimi institucijami; 

• izvajanje nabavne politike podjetja in skupine SIJ; 

• izvajanje podpornih in administrativnih nalog po navodilih specialista; 

• opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po navodilu 

nadrejenega. 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • VI. izobrazba tehnične ali ekonomske smeri; 

• 1 leto delovnih izkušenj; 

• napredno računalniško ter aktivno znanje angleščine; 

• kandidat mora imeti dobre pogajalske sposobnosti, biti dinamičen, nabavno naravnan, 

komunikativen, timska usmerjeno, pošten, natančen ter sposoben interventnega ukrepanja. 
  

 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 čas zaradi 

povečanega obsega dela.  
  

 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. 

 


