
 

 

Podjetje SIJ Metal Ravne je del metalurške dejavnosti Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas skoraj 
štiristoletna tradicija, 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 vlaganja v tehnične pridobitve. 
 
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 
 

VODJA STROJNEGA 

VZDRŽEVANJA  

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• Vodenje, organiziranje, koordiniranje in izvajanje nadzora nad oddelkom strojnega-

vzdrževanja, strojno-vzdrževalnimi deli (preventiva, kurativa,…) v skladu z 

usmeritvami, navodili, plani in cilji;  

• Sodeluje pri pripravi plana letnih remontov in rednih vzdrževalnih del, preventivnega 

vzdrževanja in investicij (tehnični vidik); 

• Priprava planov stroškov na področju dela na letnem nivoju (GN – gospodarski načrt) 

in nadzor nad njimi; 

• Priprava predlogov ukrepov in ukrepanje v primeru zaznanih odstopanj od 

zastavljenih ciljev, planov dela; 

• Sodelovanje pri načrtovanju razvoja oddelka ter pri pripravi in izvajanju investicijskih 

projektov;  

• Priprava strokovnih podlag za izvedbo popravil; 

• Ugotavljanje in planiranje potreb rezervnih delov, potrošnega materiala in storitev; 

• Nadzor nad kritičnimi rezervnimi deli in evidenco rezervnih delov; 

• Nadzor nad pravočasnim naročanjem vhodnih materialov; 

• Vodenje pri posodobitvi in vzdrževanju osnovnih sredstev; 

• Nazdor nad izvajanjem preventivnega vzdrževanja ter podajanje predlogov za 

nadgradnjo informacijskega sistema vzdrževanja;  

• Sodeluje pri montaži, priklopih in zagonih novih naprav ter izvaja usposabljanje 

zaposlenih ob navedenih delih; 

• Sodeluje, nadgrajuje in nadzira izvajanje vzdrževanja (tudi PV) in vzdrževalskih 

posegov ter vodi evidenco vzdrževalnih posegov; 

• Skrbi za dokumentacijo naprav in dopolnjevanje načrtov (popravki, urejanje 

načrtov); 

• Izvaja redno informiranje zaposlenih; (npr. EGO, …) 

• Zagotavljanje racionalne rabe energentov in drugih delovnih sredstev; 

• Nadzor nad zagotavljanjem urejenosti delovnega okolja, strojev/naprav/peči (red in 

čistoča);  

• Sodelovanje ali priprava internih predpisov in navodil na področju dela; 

• Priprava raznih poročil in analiz za potrebe spremljanja kazalnikov in ciljev, ki se 

spremljajo na področju dela; 

• Vodenje zaposlenih (v sklopu oddelka: izvajanje razporejanja zaposlenih – 

premeščanja, predlogi za napredovanja in sodelovanje pri zaposlovanju, priprava 

organizacijskih predlogov namestitev zaposlenih v programu, organizacija delovnih 

procesov,  izvajanje in pregled nad odrejanjem nadurnega dela in prerazporejanjem 

delovnega časa, zagotavljanje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, priprava 

programov usposabljanja, skrb za razvoj zaposlenih, disciplinsko ukrepanje, aktivno 

vključevanje v reševanje kadrovske in socialne problematike zaposlenih, skrb za 

ustrezno poslovno komunikacijo v programu, ocenjevanje zaposlenih…); 

• Zagotavljanje izvajanja vseh potrebnih aktivnosti in ukrepov za varstvo pred 

požarom in varnost in zdravje pri delu glede na Izjavo o varnosti z oceno tveganja; 

• Zagotavljanje izvajanja vseh potrebnih aktivnosti in ukrepov za varovanje okolja in 

učinkovite rabe energije; 

• Zagotavljanje izvajanja internih aktov in pravilnikov družbe ter izpolnjevanje zahtev 

veljavnih standardov sistemov vodenja v družbi; 
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• Učinkovito izvajanje usmeritev in delovnih nalog s strani nadrejenih; 

• Druge naloge po navodilu nadrejenih; 

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • Zaključena VII stopnja strojništva ali druge tehnične smeri; 

• Najmanj 4 leta primerljivih delovnih izkušenj; 

• Napredno znanje uporabe orodij Microsoft Office;  

• Znanje uporabe Auto-Cad; 

• Zelo dobro razvite vodstvene in komunikacijske sposobnosti; 

• Zelo dobro razvita sposobnost obvladovanja in reševanja kompleksnih problemov; 

• Proaktivnost, odločnost, vztrajnost, prevzemanje odgovornosti in samostojnost; 

• Prevzemanje odgovornosti in interes za lastni strokovni razvoj, izobraževanje in 

osebno rast; 

 
  

 Izbranemu kandidatu nudimo: 
 • delo v urejenem in stabilnem podjetju ter urejene pogoje dela; 

• strokovno usposabljanje in izobraževanje; 

• možnost razvoja kariere in napredovanja. 

 
  

 Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 
6 mesecečno poskusno dobo.  
 

  

 Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem. 

 
  

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni 

izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov 

zaposlitev@metalravne.com ali na naslov družbe SIJ Metal Ravne d.o.o., Kadri, Koroška 

cesta 14, 2390 Ravne na Koroške do 28.02.2023. 
 


