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

KOORDINATOR
STRATEŠKE NABAVE
(m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• organizacija operativnega dela na področju strateške nabave;
• sodelovanje pri vzpostavitvi posameznih procesov v nabavni službi skladno z
usmeritvami strateške nabave SIJ d.d.;
• sodelovanje in izdelava mesečnih in letnih planov nabave na podlagi proizvodnih
planov in usmeritev strateške nabave SIJ d.d.;
• upravljanje dogovorjenih nabavnih kategorij strateških materialov in storitev z
namenom;
• optimizacije stroškov in priprava strategij za posamezne kategorije;
• raziskovanje nabavnega trga strateških materialov in storitev ter spremljanje tržnih
trendov;
• razvoj ključnih dobaviteljev in poglabljanje poslovnih odnosov;
• razširjanje / razvoj baze ustreznih dobaviteljev;
• izstavljanje povpraševanj in zbiranje ponudb ter sodelovanje pri izbiri najugodnejšega
ponudnika;
• priprava raznih poročil;
• sodelovanje pri reševanju in analiziranje reklamacij v okviru kompetenc;
• koordiniranje zahtev do dobaviteljev s področja logistike in kakovosti;
• sprotno spremljanje zalog in potreb ter sprotno prilagajanje dinamiki proizvodnje in
prodaje;
• prepoznavanje materialov ter njihovo uporabo v procesu;
• sodelovanje pri razgovorih, avditiranju in rangiranju poslovnih partnerjev;
• vzdrževanje baz podatkov, analiz materialov in storitev ter cenovnih gibanj;
• priprava nabavnih cenikov in analiz;
• ažurno spremljanje pogodb;
• poslovanje v skladu s carinskimi in davčnimi predpisi;
• koordinacija z drugimi službami v družbi ter zunanjimi institucijami;
• skrb za stalno strokovno usposabljanje;
• izvajanje nabavne politike skupine SIJ in sodelovanje na skupnih nabavnih projektih
družb v skupini SIJ;
• sodelovanje pri vzpostavljanju in izvajanje sistemov vodenja kakovosti;
• sodelovanje pri realizaciji sistema koristnih predlogov in izboljšav;
• sodelovanje pri realizaciji sistema vodenja s cilji;
• vodenje zaposlenih v oddelku operativne strateške nabave (organizacija dela in
ukrepanje v primeru odstopanj, planiranje in usmerjanje razvoja zaposlenih,
izobraževanje in usposabljanje, sodelovanje pri zaposlovanju, ocenjevanje, spodbujanje
zavzetosti zaposlenih in motiviranje, vodenje in izpolnjevanje kadrovske delovne
dokumentacije, informiranje zaposlenih);
• organizacija operativnega dela na področju strateške nabave;
• izvajanje nabavne politike skupine SIJ;
• upravljanje dogovorjenih nabavnih kategorij strateških materialov in storitev;
• zbiranje ponudb in izbira najugodnejših ponudnikov;
• sprotno spremljanje zalog in potreb ter sprotno prilagajanje dinamiki proizvodnje in
prodaje;
• sodelovanje s proizvodnimi obrati, skladišči, vhodno kontrolo in drugimi oddelki;
• priprava planov in poročil nabavi SIJ d. d.

• opravljanje drugih del in nalog po navodilu nadrejenih;
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• zaključena VII stopnja ekonomije ali druge ustrezne smeri;
• 48 mesecev primerljivih delovnih izkušenj;
• aktivno znanje angleškega jezika;
• uporaba orodij Microsoft Office.
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 bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 3 mesečno
poskusno dobo.
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 17.05.2022.
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