Družba SIJ ZIP center s statusom invalidskega podjetja je del skupine SIJ - Slovenska industrija jekla. Nosilni programi družbe
so mizarstvo, tiskarna in storitvene dejavnosti. Izvajamo tudi koncesijske dejavnosti in sicer zaposlitveno rehabilitacijo in
program socialne vključenosti. Družba ohranja in utrjuje položaj vodilnega invalidskega podjetja v regiji.
Skupina SIJ - Slovenska industrija jekla je vodilni proizvajalec jekla v Sloveniji in eden največjih proizvajalcev nerjavnih in
specialnih jekel v Evropi. S skupno več kot 3.400 zaposlenimi smo eden največjih slovenskih zaposlovalcev in steber
gospodarstva v občinah Jesenice in Ravne na Koroškem. Z več kot 600 mio EUR letnega izvoza smo med vodilnimi slovenskimi
izvozniki, saj na tujih trgih beležimo več kot 87 odstotkov vseh svojih prihodkov.
Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo v upravi družbe sodelavca/ko za delovno mesto
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Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• izris načrtov za izdelavo lesenih izdelkov in priprava razreznih list;
• določitev tehnologije izdelave izdelkov;
• izdelava kalkulacij lastne cene;
• vodenje aktivnosti za nabavo materialov;
• razvoj novih materialov;
• priprava programov in izvajanje operacij na CNC stroju;
• sodelovanje pri investicijskih aktivnostih;
• sodelovanje s prodajo pri ogledu terena in pripravi strokovnih rešitev;
• sodelovanje pri izdelavi pokalkulacij izdelanih ponudb;
• pomoč zaposlenim z nasveti in strokovnimi navodili;
• pri delu obvezno uporablja predpisana zaščitna sredstva in se ravna po predpisih in
navodilih;
• poročanje nadrejenemu skladno z organigramom.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• VI.; tehnična ali druga ustrezna smer;
• V.; tehnična ali druga ustrezna smer;
• najmanj 5. let na enakem ali podobnem delovnem mestu;
• izkušnje in samostojnost na področju izdelave masivnega in ploskovnega pohištva, ter
zahtevne embalaže;
• poznavanje materialov;
• znanje branja načrtov, skic;
• sposobnost za delo v skupini, fleksibilnost, iznajdljivost;
• samostojnost, doslednost, natančnost, resnost in odgovornost;
• 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 določen čas za dobo
6 mesecev, z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.
Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem
Zainteresirani svoje prijave z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi,
drugih znanjih, pošljite na elektronski naslov uprava@zipcenter.si ali na naš naslov SIJ ZIP
center d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem do vključno 10.07.2021

