
 

 

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 
 

FINANČNI DIREKTOR 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• Vodenje organizacijskega področja financ in kontrolinga; 

• Odgovornost za učinkovito izvajanje poslovnih ter podpornih procesov na tem 

področju v družbi; 

• Oblikovanje potrebnih strategij, akcijskih načrtov, analiz, projekcij, predlogov in 

ukrepov na področju ki ga vodi, usklajevanje politike dela družbe na področju 

financ z Izvršnim direktorjem za finance Skupine SIJ; 

• Učinkovita realizacija načrtovanih aktivnosti ter pravočasno ukrepanje v primeru 

odstopanj, sprememb tržne in poslovne situacije; 

• Analiziranje finančnega stanja družbe, koordinacija ter nadzor nad finančnimi 

transakcijami in zavarovanji finančnih tveganj; 

• Finančno načrtovanje in zagotavljanje optimalne plačilne sposobnosti družbe in 

sistema; 

• Upravljanje odnosov z bankami, investitorji in bonitetnimi hišami, sodelovanje in 

pogajanja z bankami; 

• Priprava strokovnih tekstov, internih in eksternih poročil ter operativnih 

postopkov finančnega poslovanja; 

• Podpisovanje finančnih dokumentov; 

• Doseganje ter stalno izboljšanje merljivih kazalnikov produktivnosti ter 

učinkovitosti na področju, ki ga vodi; 

• Vodenje ter usposabljanje zaposlenih, ki so mu podrejeni glede na organizacijo 

dela v družbi; 

• Poročanje podpredsedniku, izvršnemu direktorju za finance SIJ-Slovenska 

industrija jekla, d.d in izvajanje aktivnosti skladno z navodili uprave SIJ- Slovenska 

industrija jekla, d.d.; 

• Spremljanje in izvajanje zakonskih in organizacijskih predpisov; 

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

spremljajo na področju dela; 

• Zagotavljanje izvajanja internih aktov in pravilnikov družbe ter izpolnjevanje 

zahtev veljavnih standardov sistemov vodenja v družbi; 

• Zagotavljanje dosledne uporabe informacijskega sistema na področju dela ter skrb 

za razvoj in usposabljanje uporabnikov; 

• Učinkovito izvajanje usmeritev in delovnih nalog s strani nadrejenih; 

• Druge naloge glede na veljavne akte v družbi, potrebe delovnega procesa in ostale 

pomembne okoliščine v skladu z navodili nadrejenih in podeljenimi pooblastili. 

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • VII. stopnja izobrazbe smer ekonomija; 

• 5 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu; 

• Znanje dveh tujih jezikov (angleščina in dodaten tuj jezik); 

• Znanje uporabe orodij Microsoft Office; 

• Znanje uporabe programskih orodij za področje financ v družbi; 

• Razvite sposobnosti/kompetence vodenja sodelavcev in timov; 

• Dobro poznavanje funkcije kontrolinga in financ; 
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• Razvite pogajalske sposobnosti, razvita sposobnost sprejemanja odločitev, 

sposobnost timskega dela; 

• Razvite analitične sposobnosti ter ciljna usmerjenost; 

• Izkušnje z delom v proizvodnem podjetju na vodstvenih položajih (srednje ali 

veliko podjetje); 

• Izkušnje z delom v skupini povezanih podjetij. 
  

 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 nedoločen čas s 
6 mesečnim poskusnim delom. 
 

  

 Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem. 

 
  

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom, dokazilom o pridobljeni strokovni 

izobrazbi in izpiskom iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje o 

nekaznovanosti ter drugih znanjih 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 vključno 20.04.2023. 
 


