
 

 

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. Skupino SIJ poleg metalurške (osnova dejavnost) sestavlja še prehrambna 
dejavnost (Perutnina Ptuj), ki skupaj zaposlujeta približno 7.600 zaposlenih v Sloveniji in tujini ter sodi med največje slovenske 
zaposlovalce. 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 organizacijski enoti brusilnice sodelavca za delovno 
mesto   
 

OPERATER NA 

CNC STROJU    

Število prostih mest: 

1 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• samostojno delo na klasičnih in CNC-strojih; 

• pomoč v proizvodnji 

• izvajanje raznih delovnih operacij na delovnih strojih v proizvodnem procesu 

• skrb za vzdrževanje čistega in urejenega delovnega okolja 

• druga dela po odreditvi neposredno predpostavljenega vodje. 
 

 
 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • zaključeno srednjo strokovno ali poklicno izobrazbo strojne smeri (strojni tehnik, 

elektrotehnik, preoblikovalec kovin, obdelovalec kovin, elektrikar, mehanik,..) 

• k sodelovanju vabimo tudi kandidate, ki nimajo pridobljene formalne izobrazbe, imajo pa 
delovne izkušnje na področju oblikovanja kovin, kontroli točnosti obdelave 

• od kandidata pričakujemo znanja branja načrtov, ročne spretnosti, natančnost, umirjenost, 
pripravljenost na učenje 

• splošno računalniško pismenost (osnove Worda in Excela) za delo z informacijskim sistemom 

• iznajdljivost, natančnost, poštenost, sposobnost za timsko delo  in občutek za vestno 
opravljanje dela. 
 

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

• stimulativno delovno okolje; 

• sodelovanje s pozitivnim in ambicioznim timom; 

• dvoizmensko delo. 
 

  

 Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje za  določen čas 3 mesecev, 
z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas. 

  

 Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem 

  

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom in dokazilom o pridobljeni strokovni izobrazbi, 
drugih znanjih, pošljite na elektronski naslov uprava@zipcenter.si ali na naš naslov SIJ ZIP center 
d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem do vključno 28.02.2019. 
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