
 

 

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 
 

TEHNIK ZA 

POLNJENO ŽICO  

Število prostih 

mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• delo na strojih in linijah za izdelavo polnjene žice; 

• priprava in nastavitev linij (strojev) za izdelavo polnjene žice; 

• izdelava polnjene žice po predpisanih tehnoloških postopkih, danih navodilih in v predpisanih 
kakovostnih zahtevah; 

• menjava oblikovalnih orodij, valjev in vlečno-valjavskih preparatov (bakrilnih kopeli, čistilnih 
sredstev, valjavska emulzija, ipd…); 

• kontrola delovanja stroja, izvedba korektivnih ukrepov; 

• kontrola dimenzije in ovalnosti vlečene žice; 

• evidentiranje dosežene proizvodnje, zastojev in porabe votlic; 

• čiščenje in mazanje stroja ter ostalih delovnih naprav; 

• odstranjevanje odpadne žice, čiščenje delovnega mesta; 

• poročanje nadrejenemu skladno z organigramom; 

• v primeru odsotnosti nadomeščanje v skladu s potrebami delovnega procesa; 

• druge naloge, po navodilu nadrejenih, ki jih delavec izvaja skladno s svojo usposobljenostjo; 

• poročanje nadrejenemu skladno z organigramom. 
 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • V. stopnja izobrazbe strojne  ali metalurške smeri in 6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj; 

• IV. stopnja izobrazbe strojne  ali metalurške smeri in 1 leto ustreznih delovnih izkušenj; 

• Izpit za upravljanje viličarja. 
 

 
 

 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 6 mesecev s 
poskusno dobo 3 mesecev in možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.  
 

  

 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 25.06.2019. 
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