
 

 

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 
 

RAZVIJALEC 

PROGRAMSKIH REŠITEV 

v oddelku Informatika 

Število prostih delovnih 

mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

•  spremljanje trendov razvoja DB (data base) sistemov in programerskih orodij oz.  

       jezikov; 

•  ugotavljanje možnosti in upravičenosti uporabe razvojnih novitet ter predlaganje   

         njihovih uporab; 

•  planiranje in vršenje nadzora nad izvajanjem projektov na področju informacijske  

         tehnologije; 

•  testiranje novih produktov in priporočanje njihovih uporab v podjetju; 

•  nudenje podpore sodelavcem na področju razvoja programske opreme; 

•  predpisovanje internih pravil pri razvoju programske opreme in skrb za dosledno  

         uporabo le te; 

•  sodelovanje pri testiranjih in analizah nove programske opreme (kupljene 
ali razvite) ter skrb za njihovo kompatibilnost ter njihovo implementacijo 

•   izdelovanje manj zahtevnih programskih rešitev ter programske povezave  

       obstoječih aplikacij med seboj; 

•   svetovanje pri nabavi nove kompatibilne strojne opreme;  

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

       navodilu nadrejenega. 
 

 Od kandidata za zaposlitev pričakujemo: 
 • končano VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri; 

• 36 mesecev delovnih izkušenj na področju opisanih  nalog; 
• dobro znanje ter izkušnje za razvoj in vzdrževanje programskih aplikacij  

s področja računovodstvo in proizvodnih informacijskih sistemov; 
• dobro znanje .NET C#, ASP.NET, MS SQL, T-SQL, HTML, CSS, Javascript, JQuery,  

VBA MS Access; 
• dobro govorno in pisno znanje angleškega jezika;  
• zdravstvena zmožnost za delo, timska naravnanost, komunikativnost, fleksibilnost. 

  

 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 
zaposlitev@metalravne.com ali na naslov družbe SIJ Metal Ravne d.o.o., Kadri, 
Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem do vključno 23. 9. 2019. 

 


