
 

 

 
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 
 
 

STROKOVNI 
SODELAVEC 

ZA SPEC. 
MERITVE NA 

EL. 
PLOČEVINI 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 
• meritve koercitivnosti; 

• meritve upornosti izolacij; 

• meritve debeline izolacij; 

• meritve na optični metalografiji (velikost zrn, stopnja oksidacije površine, ocena čistoče); 

• primerjalne meritve MPG100D/ MPG200D / EPM Cogent CRNO /SST200D; 

• obvladovanje referenčnih vzorcev (izbira, meritve, analiza rezultatov, arhiviranje); 

• obvladovanje sistema redne kontrole merilnikov magnetnih lastnosti in nadzor nad izvajanjem le-tega; 

• avtomatske analize vključkov na elektronskem mikroskopu; 

• vzpostavitev RR arhiva izbranih vzorcev elektro pločevin in urejanje le-tega; 

• priprava, izdelava in meritve vzorcev različnih oblik po zahtevah kupcev; 

• spremljanje rezultatov magnetnih in mehanskih lastnosti rednih šarž, izvajanje kontrolnih meritev; 

• ovrednotenje rezultatov in izdelava poročil o meritvah; 

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

 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • zaključena V. stopnja primerljive izobrazbe; 

• osnovno znanje angleščine; 

• osnovno poznavanje Microsoft Office orodij; 

• sposobnost za timsko delo, komunikativnost, samoiniciativnost, natančnost. 

 
  

 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 mesecev 
poskusne dobe. 

  

 Kraj opravljanja dela: SIJ Acroni d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice. 
  

 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 30.04.2021. 

 


