
 

 

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.  
 
Smo priznani proizvajalec debele nerjavne pločevine in hladno valjane pločevine, visoko specializiranih in mehansko obdelanih 
visoko legiranih orodnih in specialnih jekel, dodajnih varilnih materialov ter industrijskih nožev, valjev in druge industrijske 
opreme. 
Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. je krovna družba, ki upravlja proizvodna, servisna in trgovska podjetja v skupini. 

Za uresničevanje naše strategije in doseganje ciljev družbe iščemo sodelavca/ko za    
 

RAZVIJALEC 

PROGRAMSKIH 

REŠITEV  

(m/ž) 

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

• dela pod nadzorom in kot del tima, izpolnjuje vse naloge, ki jih dobi v okviru delovnih 
obveznosti in nalog IT razvoja, skladno z nivojem kompetenc, ki se pričakujejo za delovno 
mesto Razvijalec programskih rešitev; 

• izpolnjuje naloge, ki imajo kratkoročen ali posreden poslovni vpliv znotraj določenega 
obsega funkcionalnih dejavnosti Razvojne enote; 

• dela skladno z navodili in roki, ki jih določijo vodja, koordinator tima ali  vodilni razvojni 
inženir; 

• zagotavlja tehnično in operativno podporo  vodji, koordinatorju tima ali  vodilnemu 
razvojnemu inženirju ; 

• rešuje splošne težave, ki imajo omejen vpliv na poslovne rezultate; 

• spoštuje navodila, ki jih dobi od vodje in koordinatorja tima, da bi dosegel pričakovane 
rezultate; 

• administrira in zagotavlja podporo uporabnikom na področju obstoječih programskih in 
produktnih rešitev. 

• ostala dela po navodilu nadrejenega. 
 

 

 Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
 • VI. stopnja univerzitetne izobrazbe računalništvo / informatika;  

• Od 1-3 leta delovnih izkušenj; 

• aktivno znanje angleškega jezika;  

• osnovno poznavanje enega od več paradigemskih programskih jezikov (Java, C#, C++, 
Python, ipd.); 

• poznavanje metod za odpravljanje napak; 

• vozniški izpit B kategorije; 

• proaktivno znanje angleščine, poslovna komunikacija, vsaj B1 raven; 

• želja po usvajanju novih znanj in veščin; 

• sposobnost razumevanja poslovnih zahtev; 

• sposobnost za samostojno in timsko delo. 

•  dobre analitične sposobnosti; 

• razumevanje logike in algebre; 

• osnovno razumevanje podatkovnih struktur, algoritmov, profiliranja in optimizacije; 

• osnovna administracija sistemov in poznavanje splošne terminologije operacijskih 
sistemov; 

• izkušnje s sistemi za upravljanje verzij; 

• osnovno znanje o razvoju relacijskih podatkovnih baz; 

• sposobnost pomagati odpraviti napake po uveljavljenih postopkih.  

• zmožnost prilagajanja na nove tehnologije. 
 

  

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

• strokovno usposabljanje in izobraževanje; 

• možnost razvoja kariere in napredovanja. 
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 Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo sklenili delovno razmerje polni delovni čas, za 
nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom.    
 

  

 Kraj opravljanja dela: RAVNE NA KOROŠKEM ali LJUBLJANA 
  

 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 15.03.2023.  
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