
 

 

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 
 

VODJA NENEHNIH 

IZBOLJŠAV IN 

ANALIZ 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• uvajanje metod vitke proizvodnje; 

• nadzor nad izvajanjem metod vitke proizvodnje; 

• priprava letnega plana implementacije metod vitke proizvodnje in skrb za realizacijo plana; 

• usposabljanje vodij za področje vitke proizvodnje; 

• spremljanje OEE in povečevanje izkoristka strojev; 

• spremljanje ključnih kazalnikov, priprava analiz in predlogov za izboljšave; 

• izdelava drugih analiz; 

• spremljanje novosti na delovnem področju, predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in 

postopkov dela; 

• skrb za stalno komunikacijo z ostalimi organizacijskimi enotami družbe in izvajanje 

aktivnosti v skladu z nameni družbe; 

• poročanje nadrejenemu skladno z organigramom; 

• opravljanje delovnih nalog skladno z dodeljenimi pooblastili in odgovornostmi družbe 

oziroma organizacijske enote; 

• opravljanje delovnih nalog skladno s poslovnikom organizacijske enote, v katero je 

umeščen; 

• opravljanje delovnih nalog skladno s standardi korporativnega upravljanja Skupine SIJ; 

• vodenje ali sodelovanje na projektu oz. koordinacija na podlagi vsakokrat podeljene vloge 

skladno z usposobljenostjo; 

• v primeru odsotnosti nadomeščanje v skladu s potrebami delovnega procesa; 

• opravljanje drugih del in nalog po navodilih nadrejenih v skladu z usposobljenostjo. 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• VI. stopnja; ekonomska, tehnična ali druga ustrezna smer ali alternativno V. stopnja; 

ekonomska, tehnična ali druga ustrezna smer in 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali 

podobnem delovnem mestu / področju dela; 

 • 2 leti na enakem ali podobnem delovnem mestu / področju dela; 

• vozniški izpit B kategorije. 

  

 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 nedoločen čas, s 
poskusnim delom 6 mesecev. 

  

 Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem. 

  

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem jeziku ter dokazilom o pridobljeni 

strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov 

zaposlitev@ravnesystems.com  do vključno 26.06.2021. 

 


