
 

 

Skupina SIJ je največja slovenska vertikalno integrirana metalurška skupina, ki s svojimi proizvodi zaseda vodilne tržne položaje 
na evropskih in svetovnih nišnih jeklarskih trgih. Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. je krovna družba, ki upravlja 
proizvodna, servisna in trgovska podjetja v skupini. 
 
V Skupini SIJ prenavljamo sistem vodenja investicijskih projektov. Uspešno vodenje investicijskih projektov je ključnega 
pomena za razvoj in boljšo prihodnost vseh družb v Skupini SIJ. Vzpostavili oz. okrepili projektne pisarne za investicijske 
projekte na lokacijah Ravne na Koroškem in Jesenice oz. v družbah SIJ Acroni d.o.o, SIJ Metal Ravne d.o.o. in SIJ Ravne Systems, 
d.o.o. 

Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo strokovne in osebnostno močne kadre, ki so pripravljeni 

prevzeti odgovornost za upravljanje finančnih sredstev namenjenih investicijam, z zmožnostjo opravljanja velikega števila 

zahtevnih nalog, ki jih je potrebno izvesti v razmeroma kratkem ciklusu izvedbe posameznega projekta.  

Na jeseniški lokaciji (Acroni, Elektrode, SUZ) iščemo sodelavce/ke za delovno mesto :  

 

VODJA 

INVESTICIJSKIH 

PROJEKTOV    

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• samostojno vodenje proizvodnih, investicijskih ali optimizacijskih projektov in pomoč pri 
izvajanju projektov ter koordinacija zaposlenih; 

• nadzor nad vsebinskim, časovnim in stroškovnim potekom projektnih aktivnosti ter 
ažuriranje podatkov v vseh planskih dokumentih; 

• presojanje in postavljanje strategij projektnih procesov; 

• ocenjevanje stroškov in tveganj določenega projekta ter vnos planiranih plačil v sistem 
Hyperion; 

• predvidevanje kratko-, srednje- in dolgoročnih posledic povzetih odločitev; 

• reševanje nastalih zastojev v okvirju pooblastil; 

• sklicevanje in vodenje sestankov Projektnega tima ter Investicijske komisije, zagotavljanje 
priprave zapisnikov; 

• redno poročanje o napredovanju znotraj projektov ter obveščanje nadrejenega o 
odstopanjih pri poteku dela in/ali stroškov in priprava končnega poročila o projektu; 

• izpolnjevanje sistemske dokumentacije; 

• priprava Zagonskega elaborata projekta, predstavitev Zasnove projekta in Poziva za oddajo 
ponudbe vodstvu družbe; 

• priprava predlogov učinkovitejše projektne izvedbe; 

• priprava predlogov sprememb Pravilnika o projektnem vodenju ter posredovanje slednjih 
Projektni pisarni SIJ; 

• pomoč vodstvu družbe pri učinkovitejšemu vodenju: priprava začetnih, sprotnih in končnih 
prezentacij ter predstavitev podatkov v različnih fazah projekta; 

• sodelovanje pri zagonu novih strojev in naprav; 

• sodelovanje pri planiranju, predstavitvi in izvajanju investicijskih predlogov; 

• učinkovito sodelovanje z nabavo in tehnologijo družbe; 

• konstantno izobraževanje na področju projektnega vodenja in prenos znanja na sodelavce; 

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

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • VII. stopnja izobrazbe;  

• 24 mesecev delovnih izkušenj; 

• proaktivno znanje angleščine; 

• zaželjena predhodna usposobljenost na področju projektnega managementa, ni pa nujna; 

• napredno računalniško znanje;   

• natančnost, odgovornost, samoiniciativnost, sposobnost timskega dela, vodstvene 
kompetence, večopravilnost, sposobnost dela pod stresom. 
 

  

 Izbranemu kandidatu nudimo: 
 • delo v stabilnem podjetju in urejene pogoje dela; 

• strokovno usposabljanje in izobraževanje; 
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• možnost razvoja kariere in napredovanja. 
 

  

 Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 
poskusnim delom 6 mesecev.  
 

  

 Kraj opravljanja dela: Jesenice  
 

  

 Če ste zainteresirani, da postanete Vodja investicijskih projektov vas vabimo, da do 10.12.2021  
v Oddelek za iskanje in selekcijo kadra, posredujete vaš življenjepis (CV) na elektronski naslov: 
zaposlovanje@sij.si.  
 
Pri izbiri kandidatov bomo prioritetno upoštevali vašo izobrazbo, splošne delovne izkušnje ter 
osebne veščine. Izkušnje pri vodenju investicijskih projektov ter usposobljenost na področju 
vodenja projektov je prednost, ni pa pogoj. Izbrane kandidate bomo vključili v program 
usposabljanja iz projektnega vodenja.  
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