
 

 

 

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 
 

 

KOMERCIALIST  

PRODAJNE 

LOGISTIKE 

 
(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• spremljanje naročil od vnosa v sistem (status v proizvodnji -> končno skladišče) ter skrb za 

pravočasno odpremo kupcu; 

• koordinacija s proizvodnjo in kolegi na prodajnem programu (odstopanja dobavnih rokov, 

urgence, …) ter informiranje kupca; 

• preverjanje plačil in ostalih zadržkov pred odpremo ter spremljanje zapadlih terjatev; 

• izdelava, pošiljanje in arhiviranje dokumentacije v zvezi z materialnim poslovanjem s kupci 

(dokumenti zavarovanja plačil (LC, BG, …), fakture, odpremni dokumenti, CMR, carinska 

dokumentacija, dobropisi/bremepisi…);  

• priprava dnevnih/tedenskih/mesečnih poročil v zvezi z načrtovanjem in realizacijo odpreme; 

• skrb za čisto in varno delovno okolje. 
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • VII. stopnja izobrazbe tehnične ali ekonomske smeri; 

• ali VI. Stopnja izobrazbe tehnične ali ekonomske smeri; 

• vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju prodaje in materialnega poslovanja s kupci; 

• znanje angleščine (zaželeno znanje dodatnega tujega jezika  (ITA, NEM)); 

• poznavanje dela na računalniku. 
  

 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.  
  

 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@sij.si do popolnitve normativa do 15.01.2021. 

 


