
 

 

SIJ Ravne Systems d.o.o. s sedežem na Ravnah na Koroškem, so proizvajalec vrhunskih jeklenih proizvodov – valjev, 
industrijskih nožev in druge industrijske opreme. Družba je izvozno usmerjeno, saj izvozi več kot 75 odstotkov proizvodov, 
svoje prodajne priložnosti pa išče na globalnem trgu, s poudarkom na EU in v ZDA. Prisotnost na vseh trgih od družbe zahteva 
stalna vlaganja v razvoj proizvodov in znanj. Družba Sij Ravne Systems je del skupine SIJ - Slovenska industrija jekla.  
 
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 
 

OSNOVNI 

OBLIKOVALEC 

KOVIN 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• osnovna mehanska in termična obdelava kovinskih in nekovinskih materialov  
na enem stroju v okviru zahtevanih toleranc in tehnoloških predpisov  

• izpolnjevanje delovne dokumentacije, merilnih protokolov, plačilnih list,  
spremnic in ostale dokumentacije, ki je potrebna za izdelavo izdelka  

• sprotna kontrola in merjenje izdelkov pred obdelavo, med obdelavo in po  
končani obdelavi ter zapis mer v merilni protokol  

• izbira pravilnih orodij glede na material, stroj in dimenzijo izdelka  

• sporočanje o vseh odstopanjih v zvezi z dokumentacijo (ločevanje neskladnih  
izdelkov, označevanje in javljanje izmeta)  

• spremljanje in seznanjanje z novimi postopki dela, tehničnimi predpisi in  
navodili za delo ter ravnanje po njih  

• skrb za večanje produktivnosti oziroma za optimalno zasedenost strojev (delo  
na več strojev)  

• poročanje nadrejenemu skladno z organigramom 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • IV. stopnja izobrazbe srednješolske strojne, kovinarske ali druge ustrezne tehnične smeri 

ali srednje poklicna strojne, kovinarske ali druge ustrezne tehnične smeri 

• 1 leto izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu / področju dela 

• alternaivno III. stopnja izobrazbe nižje poklicne šole strojne, kovinarske ali druge ustrezne 
tehnične smeri in vsaj 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu 
/ področju dela 

  
 Izbranemu kandidatu nudimo: 
 • delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela; 

• strokovno usposabljanje in izobraževanje; 

• možnost razvoja kariere in napredovanja. 
  

 Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 6 mesecev 
zaradizačasno povečanega obsega dela z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

  

 Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem. 

  

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku ter dokazilom 
o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski 
naslov zaposlitev@ravnesystems.com  do vključno 31.01.2022. 
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