
 

 

Družba SIJ Elektrode Jesenice d. o. o. s sedežem na Jesenicah je največji slovenski proizvajalec elektrod in varilne žice ter  
drugih dodajnih materialov za ročno, polavtomatsko in avtomatsko varjenje jekla in različnih barvnih kovin. Družba SIJ 
Elektrode Jesenice d. o. o. je del skupine SIJ - Slovenska industrija 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 
 

SODELAVEC ZA 

PODPORO PRODAJI - 

FARMER  
Število prostih mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• profesionalna komunikacija in razvoj odnosov s kupci;     

• izdelava ponudb, preverjanje ustreznosti/konkurenčnosti ponudb in sprejem naročil; 

• organizacija odprem in transportov, priprava odpremnih dokumentov in računov ter 
drugih potrebnih potrdil; 

• skrb za operativno usklajevanje kupčevih interesov na relaciji kupec/ prodaja/ 
proizvodnja/ odprema; 

• skrb za zavarovanje plačil kupcev; 

• sodelovanje pri procesu reševanja reklamacij;  

• sodelovanje pri uresničevanju prodajnih planov pri dodeljenih kupcih; 

• sodelovanje pri izvajanju sistemov kakovosti, varovanja okolja ter varnosti in zdravja pri 
delu; 

• sodelovanje pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v okviru ocene tveganja; 

• sodelovanje pri realizaciji sistema koristnih predlogov in izboljšav; 

• sodelovanje pri realizaciji sistema vodenja s cilji; 

• poročanje nadrejenemu skladno z organigramom; 

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

• skrb za čisto in varno delovno okolje; 
 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • V. stopnja izobrazbe smeri ekonomija ali druge ustrezne smeri in vsaj 2 leta delovnih 

izkušenj s področja dela; 

• alternativno:  VI/1. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri in vsaj 1 leto 
delovnih izkušenj s področja dela; 

• odgovornost in motiviranost za delo; 

• natančnost, zanesljivost, profesionalnost; 

• samoiniciativnost in osebna integriteta. 
 

 
 

 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 1 leta 
s poskusnim delom treh mesecev. Razlog sklenitve pogodbe je nadomeščanje 
porodniške odsotnosti. 

  

 Kraj opravljanja dela: Jesenice 

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku in dokazilom 
o pridobljeni strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na 
elektronski naslov zaposlovanje@sij.si do vključno 25.07.2019. 
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