
 

 

Družba SIJ ZIP center s statusom invalidskega podjetja je del skupine SIJ - Slovenska industrija jekla. Nosilni programi družbe 
so mizarstvo, tiskarna in storitvene dejavnosti. Izvajamo tudi koncesijske dejavnosti in sicer zaposlitveno rehabilitacijo in 
program socialne vključenosti. Družba ohranja  in utrjuje položaj vodilnega  invalidskega podjetja v regiji. 
 
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 v upravi družbe sodelavca/ko za delovno mesto 
 

GRAFIČNI 

OBLIKOVALEC 

 (m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 
 

• Oblikovanje in grafična priprava za tiskane in ne tiskane medije; 

• strokovna podpora strankam pri iskanju rešitev 

• organizira lastno delo; 

• vodenje arhiva tehnične dokumentacije; 

• aktivno sodelovanje v proizvodnem timu; 

• tiskanje na digitalnem stroju. 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 

 • Zaželeno vsaj 1 leto izkušenj na podobnem delovnem mestu; 

• odlično znanje Microsoft Office; 

• odlično znanje sistema Adobe CC programskih orodij (Photoshop, Illustrator, InDesign, 

Premiere…); 

• občutek za estetiko; 

• poznavanje trendov na področju oblikovanja; 

• uglajen in profesionalen nastop; 

• samostojnost, natančnost, komunikacijske sposobnosti, sposobnost za timsko delo in 

delo z ljudmi, odgovornost. 

  

 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 za nedoločen čas, s 
poskusnim delom 6 mesecev. 

  

 Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem 

  

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi,  

drugih znanjih, pošljite na elektronski naslov kadri@zipcenter.si ali na naš naslov SIJ ZIP 

center d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem do 28.3.2023. 

 


