Smo podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo jeklenih palic in žic ter kovinskih izdelkov po naročilu. Vlečene, brušene in luščene
jeklene palice proizvajamo v različnih dimenzijah. Poleg proizvodnje nudimo tudi storitve predelave in dodelave vlečenih,
brušenih in luščenih jeklenih palic ter razrez palic.
Smo podjetje, ki spada v predelovalno dejavnost skupine SIJ – Slovenske industrije 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

GLAVNI
TEHNOLOG
(m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• vodenje tehnologije vlečenja, brušenja, ravnanja in toplotne obdelave,
• izdelava tehnoloških navodil in predpisovanje tehnoloških poti,
• razvoj in uvajanje novih in racionaliziranje sedanjih tehnoloških postopkov,
• pregledovanje in ocenjevanje karakteristik vhodnih surovin in ocena končnih izdelkov na
podlagi izdelanih analiz in preiskav,
• reševanje in komuniciranje v primeru reklamacij proizvodov ali vhodnih surovin,
• sodelovanje pri izvajanju sistema kakovosti,
• ostala dela v skladu z usposobljenostjo po navodilu nadrejenega.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• Zaključena izobrazba VII. stopnje metalurške ali druge tehnične smeri;
• Aktivno znanje angleškega jezika;
• Zaželene izkušnje na enakem ali podobnem delovnem mestu;
• poznavanje programskih orodij MS Office;
• komunikacijske sposobnosti;
• organizacijske sposobnosti;
• Visoka mera natančnosti pri delu;
• Urejenost, vztrajnost in ciljna usmerjenost;
• Visoka stopnja kreativnosti, samoiniciativnosti in iznajdljivosti;
• Vozniški izpit B kategorije.
Izbranemu kandidatu nudimo:
• delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela;
• strokovno usposabljanje in izobraževanje;
• možnost razvoja kariere in napredovanja;
• enoizmensko delo.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusnim
delom šest mesecev.
Kraj opravljanja dela: SIJ SUZ, Jesenice
Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih
znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov kadri@suz.si do vključno 10.06.2022.

