
DOBRODOŠLI V SKUPINI SIJ! 
Veselimo se našega sodelovanja. 
 
TO SMO MI, SKUPINA SIJ 

Smo največja slovenska jeklarska skupina. Naši izdelki zasedajo vodilne tržne položaje na evropskih in svetovnih 

nišnih jeklarskih trgih. Smo med desetimi največjimi poslovnimi skupinami v Sloveniji in med največjimi 

slovenskimi izvozniki.  

Na Ravnah na Koroškem, kjer bi si želeli sodelovanja z vami, smo največji in zanesljiv zaposlovalec. V svojih 
družbah SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems nudimo varno zaposlitev več kot 1.600 sodelavcem in sodelavkam. 
Zaposleni so v okviru letnega merjenja organizacijske klime ocenili, da nudimo varno in dolgoročno zaposlitev.  
 
To potrjujejo tudi naši smeli načrti za nadaljnjo rast in razvoj. Do leta 2025 nameravamo za naložbe nameniti več 
kot 300 milijonov evrov, s čimer bomo še bolj posodobili, avtomatizirali in digitalizirali naše delovno okolje ter 
zmanjševali svoj vpliv na okolje. 
 
Do leta 2025 smo si zastavili tri ambiciozne cilje, da bomo: 

ZAŽELEN DELODAJALEC 
Z ZAVZETIMI ZAPOSLENIMI 
 

ŠE NAPREJ VODILNI  
V JEKLARSKIH TRŽNIH NIŠAH 

UČINKOVITI 

 
 
ŽIVLJENJE V SKUPINI SIJ  

Vsega zapisanega ne bi mogli uresničevati brez zavzetih sodelavcev. Naša življenja se prepletajo tako na delu, 

kot tudi v prostem času, ko sodelavcem in družinam nudimo številne ugodnosti. 

Naši sodelavci: 

 so dodatno pokojninsko zavarovani, 

 se udeležujejo različnih usposabljanj, konferenc za zaposlene, teambuldingov,  

 imajo možnost študija ob delu, imamo tudi mentorski program, 
 
Naši sodelavci se družijo: 

 v okviru Športnega društva SIJ, na tekaških, kolesarskih in drugih prireditvah in se s Petro Majdič učijo 
hoditi po nordijsko in teči na smučeh. Otrokom zaposlenih skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije 
nudimo tudi športne štipendije; 

 preko sponzorstev športnih klubov in društev, kjer so deležni ugodnosti v obliki vstopnic za tekme, 
mesečnih vadnin za otroke (za nogomet), smučarskih kart, vstopnic za bazen in savno na Ravnah in še 
kaj;  

 v počitniških kapacitetah, kamor se lahko odpravijo z družino ali s prijatelji; 

 na Zimskih igrah SIJ, kjer se pomerijo tudi v tekmovanju v smučanju ali pa le družijo, v nogometu pa se 
pomerijo v okviru našega največjega praznika, SIJevega dne, kamor pride več kot 4.000 zaposlenih z 
družinami. Tam se družijo, se zabavajo z znanimi glasbeniki, otroci se pomerijo v različnih igrah in se 
zabavajo v otroških kotičkih; 

 ob novoletnem obdarovanju in z dedkom Mrazom na novoletnem obdarovanju otrok zaposlenih; 

 vedno izvedo kaj novega na našem intranetu Moj SIJ, v reviji SIJ, časopisih družb, za osebno in poslovno 
rast pa prebirajo knjige iz Knjižnega kluba SIJ. 

 
In nismo še našteli vsega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ŽELIMO SI SODELOVANJA Z VAMI  
SIJ Metal Ravne in SIJ Ravne Systems poslujeta stabilno in lahko sedaj, ko prebirate to brošuro, že zaposlita vsaj 
30 novih sodelavcev, predvsem v proizvodnji in vzdrževanju. Delovna mesta so vezana na izdelavo jekla ter 
njegovo predelavo v končne proizvode z valjanjem ali kovanjem ter na predelavo jekla v nože, valje in druge 
jeklene izdelke.  
 
NA RAVNAH NA KOROŠKEM PONUJAMO DELOVNA MESTA NA RAZLIČNIH PODROČJIH 
 
Vzdrževanje – strojni in elektro vzdrževalci 

 izvajanje preventivnih in kurativnih vzdrževalnih aktivnosti, pregledov in remontov strojev in naprav; 

 servisiranje, popravilo, odstranitev, zamenjava, pregled in spremljanje stanja strojev in naprav; 

 izvajanje in sodelovanje pri montaži strojev in naprav (stare in nove naprave); 

 iskanje in predlaganje izboljšav na strojih in napravah; 

 večizmensko dežurstvo. 
 
Proizvodna delovna mesta v Jeklarni, Valjarni, Kovačnici  

• sprejem materiala, označevanje materiala in izdelkov, kontrola izdelkov in izvajanje meritev;  
• priprava osnovnih surovin, materialov, sistemov, strojev za obdelavo surovin; 
• izvajanje razreza, brušenja, valjanja, peskanja, označevanja, manipulacije in odpreme materiala;  
• spremljanje ustreznega delovanja strojev in naprav, pomoč pri vzdrževanju delovnih strojev. 

 
Operaterji na različnih strojih 

 oblikovanje jeklenih izdelkov na različnih obdelovalnih strojih, kot so stružnice, rezkalni in brusilni 
stroji, CNC stroji, ravnalni stroji; 

 izbira ustreznih materialov, obdelovalnih in rezilnih strojev, opreme in postopkov obdelave glede na 
zahteve izdelka; 

 menjava orodij in obdelovancev ter nastavljanje tehnoloških parametrov na konvencionalnih in CNC 
strojih. 

 
Veseli bomo tudi prijav kandidatov drugih profilov za zasedbo morebitnih novih prostih delovnih mest na 
drugih področjih poslovanja, saj se več čas razvijamo. Vse prijave bomo obravnavali prioritetno. 

 
Vabimo vas k ogledu vseh aktualnih zaposlitvenih oglasov na spletnih straneh obeh družb:  

 https://www.metalravne.com/sl/druzba/ljudje-in-kariera/odprta-delovna-mesta/  

 https://www.ravnesystems.com/sl/druzba/ljudje-in-kariera/prosta-delovna-
mesta/ 

 
KAJ VAM NUDIMO IN KAJ OD VAS PRIČAKUJEMO?  
 
Nudimo:  

• delo v stabilnem, urejenem in razvojno usmerjenem podjetju; 
• urejene pogoje dela; 
• specializacijo strokovnih znanj na vašem področju dela; 
• redno strokovno usposabljanje in izobraževanje; 
• možnost razvoja kariere in napredovanja; 
• dolgoročno sodelovanje. 

 
Naša pričakovanja: 

• od III. do V. stopnja izobrazbe – zaželena je tehnična smer; 
• izkušnje z dela v proizvodnji;  
• pripravljenost za delo v več izmenah (v treh ali štirih izmenah); 
• interes za pridobivanje novih znanj in veščin; 
• odgovornost, natančnost, zanesljivost, vestnost in samoiniciativnost. 

 
POVEŽITE SE Z NAMI! 
Želimo si sodelovanja z vami! Vaše prijave z življenjepisom bomo veseli na elektronskem naslovu 
zaposlitev@ravnesystems.com ali zaposlitev@metalravne.com ali po pošti na naslovu družbe Izobraževalni 
center SIJ, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem. Dodatne informacije lahko prejmete tudi na telefonski 
številki: 030 344 082. 

DOBRODOŠLI V SKUPINI SIJ! 
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