
 

 

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 

 

DELAVEC V VALJARNI 

GREDIC, 

žerjavovodja/žerjavodkinja 

 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• izvajanje dnevnega proizvodnega plana v skladu z navodili ter nadzor nad 

proizvodnim procesom; 

• izvajanje pravilnega razreza in označevanja gredic na predpisano dolžino; 

• jemanje vzorcev za potrebe kontrole kakovosti v skladu s predpisanimi 

postopki; 

• izdelava vezov iz vezne žice za prenašanje gredic po predpisanemu postopku; 

• zbiranje, sortiranje, pravilno označevanje in skrb za odvoz tehnološkega 

odpada ter izvajanje čiščenja škajnega kanala in škajne jame; 

• izvajanje nadzora delovanja naprav, sprotno javljanje napak in izvajanje 

osnovnega preventivnega vzdrževanja; 

• izpolnjevanje delovne dokumentacije; 

• upravljanje žerjava vodenega iz tal; 

• ostala dela po navodilu nadrejenega. 

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • zaključen najmanj nižje poklicni program pomočnik v tehnološkem procesu in 

druge tehnične smeri; 

• 3 mesece delovnih izkušenj; 

• zdravstvena zmožnost za opravljanje dela brez omejitev; 

• 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 bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 6 mesecev 

z možnostjo podaljšanja, s poskusnim delom 2 meseca.  
  

 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 dopolnitve normativa. 

 


