
 

 

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 
 

INFORMATIK 

Število prostih mest: 1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• skrb za informacijsko podporo poslovnih modulov in poslovnih procesov; 

• sodelovanje pri izbiri informacijskih rešitev, njihovem testiranju in uvajanju; 

• usposabljanje in zagotavljanje podpore uporabnikom informacijskih storitev; 

• vzdrževanje baz podatkov, programske in strojne opreme (software in hardware); 

• sodelovanje z drugimi organizacijskimi enotami v podjetju; 

• predlaganje in uvajanje novih metod, tehnik in postopkov dela; 

• vodenje evidenc, izdelovanje analiz in priprava poročil; 

• spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija; 

• poročanje nadrejenemu skladno z organigramom. 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

• zaključena VI/1 stopnja računalniške, tehnične ali druge ustrezne smeri;  
 • 2 leti delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu / področju dela; 

• alternativno: dokončan V. stopnja izobrazbe računalniške, tehnične ali druge ustrezne 
smeri in 3 leta delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu / področju dela; 

• zahtevana znanja: NET platforma, VisualBasic .NET, C#, MSSQL; 

• željena znanja: poznavanje omrežij in omrežnih tehnologij, konfiguriranje omrežij in stikal, 
poznavanje sistema Syteline ter poznavanje sistema Salesforce. 

  
 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 6 
mesečno poskusno dobo.  

  

 Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem 

  

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem jeziku ter dokazilom o pridobljeni 
strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov 
zaposlovanje@sij.si  do vključno 30.10.2020. 
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