
 

 

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 
 

SPECIALIST ZA 

OBRAČUN 

PLAČ  
Število prostih delovnih 

mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• vodenje in izvedba vseh potrebnih aktivnosti za pripravo obračuna plač in ostalih   
prejemkov v skladu z zakonodajo in predpisi, ki urejajo področje; 

• priprava simulacij letnega proračuna stroškov dela za družbo SIJ Metal Ravne; 

• priprava rednih ter izrednih analiz in poročil vezanih na stroške dela SIJ Metal Ravne po 
navodilu direktorja družbe in direktorja za upravljanje kadrov SIJ d.d.; 

• sodelovanje pri uvedbi sprememb metodologije obračuna plač ter posodobitve IT 
sistema za obračun plač; 

• priprava simulacij individualnih plač zaposlenih SIJ Metal Ravne v zvezi s posodobitvijo 
plačnega sistema, plačne politike, sistemov variabilnega nagrajevanja ter napredovanj; 

• sodelovanje pri obravnavi individualnih pritožb zaposlenih glede plač; 

• izvedba letnih obdelav podatkov ter posredovanje podatkov na državne organe in 
ostale institucije; 

• sodelovanje z ostalimi oddelki (s ciljem pravočasnega in pravilnega prejema podatkov s 
področja dela in drugo); 

• priprava podatkov za računovodstvo (računovodski izkazi) in finance; 

• ostala dela na področju računovodstva / obračuna plač; 

• ostala dela po navodilu nadrejenega.  
 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • vsaj VI. stopnja izobrazbe ekonomske smeri; 

• najmanj 3 leta delovnih izkušenj na obračunu plač; 

• odlične analitične sposobnosti; 

• aktivno znanje angleškega jezika; 

• aktivno poznavanje uporabe Ms Office paketa, napredno znanje možnosti Excel, 
zaželeno poznavanje sistema za obračun plač Četrta Pot; 

• odgovornost, natančnost in zanesljivost. 
 

  

 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 
poskusnim delom 6 mesecev.  

  

 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 zaposlovanje@sij.si  do 
vključno 31.07.2020. 

 


