
 

 

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, 

kovačnica 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• izvajanje razreza, rezkanja ter grobega in finega struženja vzorcev po zahtevah 

delovne dokumentacije v skladu s predpisanimi standardi za smer in globino 

izreza; 

• izvajanje brušenja jedkalnih plošč, žilavosti,  Jominy  vzorcev, izvajanje zarezovanja 

utora žilavosti vzorcev po zahtevah delovne dokumentacije; 

• priprava vzorcev za določevanje količine kisika v jeklu v skladu z zahtevami 

tehnične dokumentacije; 

• kontrola dimenzij vzorcev po posameznih operacijah dela; 

• uvajanje novih strojev in  opreme v redno obratovanje; 

• beleženje časa obratovanja strojev, dnevni pregled stroja in vodenje zapisov; 

• naročanje potrošnega materiala za delo oddelka; 

• ostala dela po navodilu nadrejenega. 

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • najmanj III. stopnja izobrazbe metalurške, strojne in druge tehnične smeri; 

• vsaj trije meseci delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih. 

 
  

 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 določen čas 

12 mesecev s poskusno dobo dveh 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 dopolnitve normativa. 

 


