
 

 

 
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 
 
 

SPECIALIST 
INDIREKTNE 

NABAVNE 
KATEGORIJE  

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 
• upravljanje dogovorjenih nabavnih kategorij materialov in storitev z namenom optimizacije 

stroškov in priprava strategij za posamezne kategorije 
• raziskovanje nabavnega trga materialov in storitev ter spremljanje tržnih trendov,  
• izstavljanje povpraševanj in zbiranje ponudb ter sodelovanje pri izbiri najugodnejšega 

ponudnika, 
• nabava rezervnih delov, materialov in storitev za remonte in vzdrževanje 
• sodelovanje pri izkoriščanju nabavnih sinergij 
• vodenje pogajanj z dobavitelji 
• razvoj ključnih dobaviteljev in poglabljanje poslovnih odnosov  
• iskanje novih nabavnih poti in poglabljanje obstoječih 
• priprava poročil  
• načrtovanje in nadzor plačil 
• sodelovanje in priprava mesečnih/letnih planov skladno s potrebami in usmeritvami, 
• ažurno spremljanje zalog MRO in sprotno prilaganje potrebam  
• samostojno vzdrževanje baz podatkov in analiz materialov ter storitev 
• aktivno spremljanje razvoja cen posameznih materialov 
• sodelovanje s tehnologi in ostalimi službami v podjetju 
• reševanje reklamacij zaradi neustreznih dobav 
• Razgovori in avditiranje pri poslovnih partnerjih,      
• Sodelovanje pri rangiranju poslovnih partnerjev, 
• poslovanje v skladu s carinskimi in davčnimi predpisi 
• Sodelovanje pri izvajanju sistemov kakovosti ISO 9001, varovanja okolja ISO 14001 ter 

varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001,  
• Sodelovanje pri realizaciji sistema koristnih predlogov in izboljšav, 
• Sodelovanje pri realizaciji sistema vodenja s cilji, opravljanje drugih del in nalog po navodilu 

nadrejenih  
 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • VII. stopnja izobrazbe tehnične ali ekonomske smeri; 

• Vsaj 3 leta relevantnih delovnih izkušenj; 
• napredno računalniško znanje; 
• aktivno znanje angleškega jezika; 
• pogajalske sposobnosti, dinamičnost, nabavna naravnanost, komunikativnost , timska 

usmerjenost, poštenost, natančnost, sposobnost interventnega ukrepanja, samoiniciativnost  
  

 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  
mesečno poskusno dobo.   
 

  

 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 vključno 10.06.2022. 
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