
 

 

 
Podjetje SIJ Acroni je največja družba jeklarske divizije Skupine SIJ – Slovenske industrije jekla. Odlikuje nas visoka kakovost 
izdelanih jekel, vrhunsko znanje naših zaposlenih, ki se prenaša iz generacije v generacijo, lasten razvoj, ki sledi potrebam  
trga, ter v prihodnost usmerjena proizvodnja visoko kakovostnih več vrednih ploščatih izdelkov iz 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 
 
 

DISPEčER 
NADZORNEGA CENTRA  

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 
• Izmensko vodenje, koordinacija  in nadzor delovanja centra; 
• organizacija in usmerjanje internega transporta. Ima polna pooblastila in odreja 

navodila voznikom v času od ponedeljka do petka od 15 ure do 7 ure zjutraj. Stalno 
spremlja aplikacijo EasyTracker satelitsko spremljanje internega transporta (kamioni, 
lokomotivi) ter kamere preko nadzornega sistema; 

• spremlja transport slabov iz odpreme Jeklarne v tretjo halo Vroče Valjarne. Po navodilih 
vodstva pospeši transport slabov določenih prioritetnih naročil; 

• o zastojih in težavah obvešča nadrejene in ostale odgovorne osebe. Spremlja in 
koordinira zasedenost materiala po določenih kupih proizvodnje. Skrbi za zadostno 
zalogo materiala pred glavnimi agregati PDP z namenom da ne pride do pomanjkanja 
materiala; 

• obvezno stalno sodelovanje z centralno, interno in prodajno logistiko ter s tehnično 
podporo kupcem; 

• kreiranje naročil  po spisku logistike PDP in vnos lastnega povratka v EBS; 
• obhodi in nadzor obratov v času mirovanja ter poročanje vodstvu o morebitnih 

anomalijah; 
• komunikacija z obrati (sprejem naročil za IŽT) in SŽ, ter posredovanje naročil Vodji 

premika. Izvaja vsa potrebna tehtanja domačih vagonov; 
• sprejem PS in posredovanje dokumentacije na SŽ za izvoz PS. Vpisovanje v naročilno 

knjigo (eNaročilna knjiga) in izpolnjevanje obrazcev IŽT (delo IŽT, prevoz slabov, tabela 
čiščenja vagonov …). Sproti vnaša spremembe v aplikacijo Traffic Manager; 

• kontakt s čistilci vagonov (Pivka) in z Varnostno službo glede PS oziroma komunikacija z 
vsemi vpletenimi v proces dela in odpravo nepravilnosti ali dogovor o delu; 

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

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • VI. stopnja izobrazbe tehnične smeri; 

• pripravljenost na izmensko delo; 
• aktivno znanje angleškega jezika; 
• napredno računalniško znanje;  
• osebna urejenost, komunikativnost, timska usmerjenost, samoiniciativnost, natančnost, 

zanesljivost. 
 

  

 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 
poskusno dob 6 mesecev.  

  

 Kraj opravljanja dela: SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. 
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 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 zaposlovanje@acroni.si do popolnitve normativa.  

 

mailto:zaposlovanje@acroni.si

