
 

 

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 
 

KALILEC I., V 

ODDELKU 

METALURŠKI 

LABORATORIJ 

Število prostih 

delovnih mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• poznavanje vsebine in zahtev delovne dokumentacije; 

• ocenjevanje prelomov in modrega loma, predbrušenje obrusov, odrez obrusov na žagi 
Struers in dostava obrusov v metalografski laboratorij; 

• samostojno izvajanje toplotne obdelave v vakuumski peči in v klasičnih pečeh; 

• merjenje trdote; 

• vnos rezultatov preiskav v ustrezen formular, avtokontrola rezultatov meritev, podajanje 
delne dispozicije; 

• vnos rezultatov in delne dispozicije v računalnik ter arhiviranje rezultatov preiskav; 

• sortiranje odpadkov v skladu s pravili družbe SIJ Metal Ravne; 

• posredovanje informacij o kakovosti vodji oddelka. 
 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • končan najmanj srednješolski poklicni program metalurške ali strojne smeri; 

• 6 mesecev delovnih izkušenj; 

• sposobnost osvajanja novih znanj; 

• odgovornost, natančnost in zanesljivost. 
 

  

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

• možnost strokovnega izobraževanja; 

• možnost razvoja kariere in napredovanja. 
 

  

 Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za 3 mesece z možnostjo 
podaljšanja za nedoločen čas. 

  

 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 Koroškem do vključno 24.11.2019. 

 


