
 

 

SIJ Ravne Systems d.o.o. s sedežem na Ravnah na Koroškem, so proizvajalec vrhunskih jeklenih proizvodov – valjev, 
industrijskih nožev in druge industrijske opreme. Družba je izvozno usmerjeno, saj izvozi več kot 75 odstotkov proizvodov, 
svoje prodajne priložnosti pa išče na globalnem trgu, s poudarkom na EU in v ZDA. Prisotnost na vseh trgih od družbe zahteva 
stalna vlaganja v razvoj proizvodov in znanj. Družba Sij Ravne Systems je del skupine SIJ - Slovenska industrija 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 
 

RAZVOJNIK 

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• spremljanje in analiza performans naših izdelkov glede na aplikacijo in  
konkurenco  

• izdelava aplikacijskih tabel (namen uporabe izdelka povezati s potrebnimi  
lastnostmi), vzpostavitve sistematičnega procesa beleženja in spremljanja  
aplikacij  

• sodelovanje pri določanju toleranc glede na namen uporabe s ciljem pocenitve  
izdelkov  

• sodelovanje pri pripravi konkurenčnih prednosti za potrebe marketinga  

• sodelovanje pri arhiviranje in vzpostavitev sistema spremljanja performans  
izdelkov  

• tehnična podpora prodaji  

• sodelovanje pri reševanju reklamacij  

• sodelovanje pri pripravi dokumentacije za razpise so sofinaciiranje projektov (EU  
in drugi razpisi).  

• sodelovanje pri testiranju novih izdelkov in izdelava testnih protokolov  

• vodenje razvojnih in drugih tehničnih projektov  

• sodelovanje pri razvoju (interno & eksterno) in prilagoditvi izdelkov po testiranjih  
prototipov  

• sodelovanje pri pripravi prodajnih strategij, planov in pogajalskih izhodišč  

• spremljanje novosti na delovnem področju in njihova implementacija  

• poročanje nadrejenemu skladno z organigramom. 
 

  

 Kraj opravljanja dela: Ravne na Koroškem. 
 

 Zainteresirani svojo prijavo z življenjepisom v slovenskem jeziku ter dokazilom o pridobljeni 
strokovni izobrazbi, drugih znanjih ter opravljenih izpitih pošljite na elektronski naslov 
zaposlitev@ravnesystems.com  do 18.06.2022 
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