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
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Glavne naloge izbranega kandidata bodo:
• izvajanje vseh administrativnih del za potrebe delovanja projektne pisarne v skladu z
internimi sistemskimi navodili o projektnem managementu na področju investicij;
• skrb za vso dokumentacijo za vsak posamezni projekt v življenjskem ciklu;
• zagotavljanje ažurnosti celotne dokumentacije o projektih družbe (v papirnati in digitalni
obliki);
• zagotavljanje ažurnih in preglednih podatkov za namene spremljanja in nadzora nad
investicijskimi dejavnostmi;
• zagotavljanje, da vsi vodje delovnih skupin in vodje projektov ažurno poročajo o stanju
projektov in vseh spremembah za časa življenjskih ciklov;
• vodenje baze zasnov projektov družbe;
• skrb za strukturo map ter dodeljevanje pooblastil;
• arhiviranje dokumentacije;
• opravljanje drugih z izvajanjem in v okviru glavnih nalog povezanih nalog, po navodilu
nadrejenega.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
• VI. stopnja izobrazbe;
• vsaj 2 leta primerljivih delovnih izkušenj;
• aktivno znanje angleščine;
• napredno računalniško znanje;
• zaželjena osnovna usposobljenost na področju projektnega managementa, ni pa nujna;
• natančnost, odgovornost, samoiniciativnost, sposobnost timskega dela, vodstvene
kompetence, večopravilnost, sposobnost dela pod stresom;
• 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: Jesenice
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 12.10.2022.

