
 

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje 
na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. je krovna družba, ki upravlja 
proizvodna, servisna in trgovska podjetja v skupini. 
 
Smo priznani proizvajalec debele nerjavne pločevine in hladno valjane pločevine, visoko specializiranih in mehansko obdelanih 
visoko legiranih orodnih in specialnih jekel, dodajnih varilnih materialov ter industrijskih nožev, valjev in druge industrijske 
opreme. 
Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. je krovna družba, ki upravlja proizvodna, servisna in trgovska podjetja v skupini. 
 
Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za    
 

VODJA PROJEKTNE 

PISARNE 

  (m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• vodenje, organizacija, usmerjanje dela v projektni pisarni; 

• priprava plana projektov za prihodnje leto ter predstavitev vodstvu družbe; 

• nadzor nad izvedbo projektov ter spremljanje vsebinske, terminske in stroškovne 
usklajenosti s potrjenim Zagonskim elaboratom projekta; 

• udeležba na sestankih projektnih timov; 

• aktivno sodelovajne pri reševanju zastojev, ki presegajo pooblastila vodje projekta; 

• izvajanje komunikacije z vsemi deležniki projekta;  

• prejemanje in obravnava rednih in izrednih poročil o izvedbi projektov, o zastojih, 
finančnih realizacijah ter doseženih učinkih projektov; 

• priprava rednih mesečnih poročil za vodstvo družbe in projektno pisarno SIJ d.d.; 

• priprava letnega poročila o stanju na področju investicijskih projektov za vodstvo družbe 
ter projektno pisarno SIJ d.d.; 

• vodenje sistema usposabljanja zaposlenih v projektni organizacijski strukturi; 

• izvajanje mentorstva vodjem projektov na področju projektnega managementa; 

• zagotavljanje delovanje sistema projektnega vodenja v družbi ter skrb za enotno izvajanje 
metodologije projektnega vodenja; 

• opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po navodilu 
nadrejenega. 
 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • zaključena VII. stopnja univerzitetne izobrazbe strojne, metalurške, ekonomske, pravne, 

informacijske ali logistične smeri;  

• vsaj 5 let primerljivih delovnih izkušenj; 

• aktivno znanje angleščine; 

• napredno računalniško znanje; 

• sposobnost za delo v timu, komunikativnost, vodstvene sposobnosti; 

• vozniški izpit B kategorije; 

• certifikat IPMA ali PMI, raven A ali B (v kolikor je kandidat nima, jo mora pridobiti 
najkasneje v roku 3-h let od zaposlitve). 
 

  

 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: JESENICE ali 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 zaposlovanje@sij.si. do 20.01.2022. 

mailto:zaposlovanje@sij.si


 

 

 


