Podjetje SIJ Ravne Steel Center je pomemben jeklarsko-predelovalni center Skupine SIJ – Slovenske industrije
jekla. Podjetje kot podaljšana roka SIJ-evih jeklarn z vrhunskim znanjem zaposlenih in lastnim razvojem omogoča dodatno
mehansko in toplotno obdelavo jekel ter ponuja storitve in rešitve za končnega porabnika ter tako zagotavlja specializacijo
in konkurenčnost Skupine.
Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje
na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna
dejavnost (Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta okrog 7.000 zaposlenih v Sloveniji in tujini. Skupina je s svojimi izdelki prisotna
na več kot 80 svetovnih trgih in sodi med največje slovenske zaposlovalce in izvoznike.
Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za delovno mesto

NAMESTNIK VODJE
SKLADIŠČA IN
PROIZVODNJE
Število prostih mest: 1
(m/ž)

Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• organizacija ter vodenje skladišča in proizvodnje;
• polna odgovornost za stanje materiala v skladišču in proizvodnji, kalo in stroške
obratovanja;
• odgovornost za izvajanje procesa dela ter vodenje, razporejanje in koordiniranje
zaposlenih;
• organizacija ter nadzor nad sprejemom in izdajo materiala iz skladišča;
• realizacija plana proizvodnje;
• koordinacija planiranja razreza in mehanskih obdelav;
• izdelava evidenc in statistik o poslovanju skladišča in proizvodnje;
• poročanje vodstvu o uspehu dela;
• nadzor nad skladiščnim poslovanjem in pregled stanja skladišča;
• skrb za urejenost skladišča ter vzdrževanje strojev in naprav;
• zagotavljanje varnega dela n skrb za varno delo delavcev v skladišču in proizvodnji;
• sodelovanje v projektnih nalogah;
• usposabljanje oziroma uvajanje novih delavcev.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• V. stopnjo strojne smeri;
• vsaj 5 leti ustreznih delovnih izkušenj na podobnem delovnem mestu;
• dobro poznavanje informacijskega sistema VASCO, ki je prednost;
• dobro znanje angleškega jezika;
• izpit B kategorije;
• dobro poznavanje programov Microsoft Office.

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 šestih mesecev.
Kraj opravljanja dela: Ljubljana
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 adler@rsc.si do vključno 15.06.2018.

