
 

 

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 
 

STROJNI OBLIKOVALEC 

KOVIN – STRUGAR/ 

MEHANSKA OBDELAVA 

KOVAČNICE 

Število prostih delovnih 

mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• prevzem in obdelava kovanih izdelkov  na različnih obdelovalnih strojih (struženje, 
luščenje, rezkanje, brušenje, središčenje, razrez) 

• izvajanje meritev: kontrola dimenzije, površine in oblike 

• izpolnjevanje tehnološke - delovne dokumentacije (vpis meritev, evidentiranje 
dela, …) 

• označevanje (signiranje) kovanih izdelkov v skladu s predpisom na delovni 
dokumentaciji 

• transportiranje kovanih izdelkov na zahtevana mesta z daljinsko vodenim, 
konzolnim ali mostnim žerjavom v skladu s predpisi/pravili varnega načina 
transportiranja 

• nadzor nad tehnično brezhibnostjo prenašalnih sredstev ter ukrepanje v primeru 
odkritih nepravilnosti 

• v skladu s planom proizvodnje optimalno razporeja delo na delovnih strojih in s 
tem zagotavlja optimalno zasedenost strojev 

• v skladu z navodili/predpisi sortira ostružke in druge odpadke  

• izvaja dosleden in kakovosten prevzem in predajo izmene 

• izvaja osnovno vzdrževanje strojev, delovnih naprav in orodij ter ukrepa v primeru 
odstopanj ali nepravilnosti  

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • poklicna izobrazba  

• 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; 

• strokovno usposabljanje in izobraževanje; 

• možnost razvoja kariere in napredovanja. 
 

  

 Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, 
s poskusnim delom 3 mesece. 

  

 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 do vključno 20.07.2019. 
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