
 

 

SIJ Ravne Systems d.o.o. s sedežem na Ravnah na Koroškem, so proizvajalec vrhunskih jeklenih proizvodov – valjev, 
industrijskih nožev in druge industrijske opreme. Družba je izvozno usmerjeno, saj izvozi več kot 75 odstotkov proizvodov, 
svoje prodajne priložnosti pa išče na globalnem trgu, s poudarkom na EU in v ZDA. Prisotnost na vseh trgih od družbe zahteva 
stalna vlaganja v razvoj proizvodov in znanj. Družba Sij Ravne Systems 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 
 

VODJA LOGISTIKE 

Število prostih mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• vodenje, planiranje, organiziranje, usklajevanje in kontrola logističnih procesov skladno z 
digitalizacijo procesov; 

• odgovornost za organizacijo, nadzor in kontrolo skladiščnega poslovanja; 

• načrtovanje in optimizacija logističnih procesov; 

• vodenje in izdelava poslovnega načrta (opredelitev stroškov in potreb) za področje 
logistike; 

• skrb za stalno komunikacijo z ostalimi organizacijskimi enotami družbe in izvajanje 
aktivnosti skladno z nameni družbe; 

• spremljanje novosti na delovnem področju, predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in 
postopkov dela; 

• delegiranje pristojnosti in odgovornosti ustreznim zaposlenim znotraj organizacijske enote; 
Izdelovanje analiz in priprava poročil. 

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • zahtevana izobrazba VIII/1 (logistika ali druga ustrezna smer);  

• vsaj 4 leta izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu/ področjih dela; 

• ali izobrazba VII in vsaj 5 let delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu/ 
področjih dela; 

• odlično znanje angleškega jezika, znanje še enega svetovnega jezika je prednost; 

• vozniški izpit B kategorije;  

• računalniška pismenost (Office);  

• kandidat mora biti motiviran, samostojen, pripravljen na nove izzive. 
  

 
 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 s 01.02.2020 za 
nedoločen čas s poskusnim delom šestih mesecev. 

  

 Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem 

  

 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 petra.steblovnik@ravnesystems.com  do vključno 29.12.2019. 
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