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Nagovor glavnega organizatorja

JobFair organizacijska ekipa

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci kariernega sejma EESTEC
JobFair 2021!
14 let je že, odkar se je leta 2007 v Ljubljani na Tržaški cesti 25
zbrala skupina nadobudnih študentov, odločena, da preseže meje
študentskega življenja in svojo generacijo poveže z resničnim svetom
in organizira karierni sejem in ta tradicija se je vsako leto nadaljevala
in sejem je postajal vedno večji in je nazadnje istočasno potekal na
dveh fakultetah.

Jaka Zore

Glavni organizator
dogodka EESTEC JobFair
2021

V letu 2020 smo se vsi soočali z izrednimi razmerami, zaradi česar
je bila lanskoletna ekipa EESTEC JobFair primorana dogodek tudi
odpovedati, kljub rekordnemu številu podjetij, ki so se odločili za
sodelovanje.

Jaka Zore

Mark Krevatin

Glavni organizator

Koordinator za PR

Koordinator za FR in
partnerstva

Luka Krivec

Luka Toplak

Luc Jan Slapar

V društvu se zavedamo, da brez vsakoletne nove generacije inženirjev
industrija ne more napredovati. Zato smo se odločili, da letos najdemo
rešitev, da na varen način organiziramo karierni sejem EESTEC JobFair.
Od novembra naprej smo z Jernejem, Markom, Lucem, Luko T. in Luko
K. preko spleta sestankovali, improvizirali, komunicirali s predstavniki
podjetij in vse pripravljali za prvo izvedbo spletnega sejma EESTEC
JobFair in uspelo nam je.
V imenu ekipe bi se rad predvsem zahvalil vsem podjetjem, ki so se
letos odločila za sodelovanje, kljub vsej negotovosti, kako bo sejem
potekal online. Velika zahvala pa gre tudi kolegicam in kolegom v
društvu EESTEC LC Ljubljana, ki ste nas spodbujali in pomagali z
idejami, kako narediti sejem čim bolj interaktiven.

Jernej Primožič

Koordinator za Okroglo
Mizo

Koordinator za Logistiko

☺

Koordinator za Hitre
Zmenke

Dizajn: Mark Juvan, Timotej Jaušovec, Nejc Mirtič, Maja Mlekuž
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Nagovor predsednika društva EESTEC

☺

Mark Juvan

Predsednik EESTEC LC
Ljubljana

Letošnje leto beležimo že 35 let delovanja mednarodnega društva
EESTEC. Kot ustanovni člani smo EESTEC LC Ljubljana ponosni, da
že od samega začetka delovanja povezujemo fakultete, industrijo in
študente iz celotne Evrope.
Kljub letošnji težki situaciji za organizacijo dogodkov nismo izgubili
zastavljenega cilja in smo se odločili letos prvič organizirati serijo
webinarjev How To: Študent. Prav tako pa smo letos prvič EESTEC
JobFair in EESTech Challenge prestavili v digitalno obliko, na kar
smo izjemno ponosni. Oba dogodka sta z velikim interesom podprta
s strani industrije in fakultet, hkrati pa študentje izkazujejo velik
interes za udeležbo, kar nam da vedeti, da se kot društvo razvijamo
v pravi smeri. Še naprej se bomo trudili, da popestrimo obštudijsko
dogajanje in krepimo povezave v našem okolju. Društvo EESTEC
ima vedno odprta vrata za nove člane in v kolikor si želite svoje
prostočasne aktivnosti napolniti s potovanji, nadgrajevanjem mehkih
in organizacijskih veščin ter seveda z dobro družbo, vas vabim, da
tekom sejma poiščete naše člane, ki vas bodo z veseljem povabili k
sodelovanju.

Kdo smo EESTEC
Mednarodna organizacija EESTEC (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) je
neprofitno in nepolitično združenje študentov iz univerz in inštitucij, ki delujemo na področju
elektrotehnike in računalništva. EESTEC je bil ustanovljen 3. maja 1986 na Nizozemskem, kjer je
skupaj stopila skupina delegatov iz 33 mest, ki so predstavljali 17 evropskih držav. Zadali smo si
cilj izboljšati povezavo med študenti, industrijo in univerzami po celotni Evropi.
Od takrat je pri oblikovanju EESTEC-a sodelovalo več kot 80 univerz in tisočeri študenti so
organizirali veliko mednarodnih projektov.
Lokalni komite Ljubljana je eden od ustanovitvenih članov EESTEC-a. Trenutno šteje približno
5000 aktivnih članov. Tekom leta, tako kot drugod po Evropi, tudi mi organiziramo vrsto zanimivih
projektov kot so mednarodne delavnice, zaposlitveni sejem EESTEC JobFair, mednarodni motivacijski
vikend, hackathon EESTech Challenge, akademijo mehkih veščin in neformalna druženja.
Študentom poleg delavnic v Sloveniji omogočamo tudi brezplačen obisk delavnic v tujini. Člani
boste razširili svoja obzorja izven meja Slovenije, urili tuji jezik, spoznali enakomisleče študente
in študentke, se izobraževali in se ob vsem tem hkrati zabavali.
EESTEC vabi vse študente, ki ste željni izboljšati svoje kompetence na strokovnem in nestrokovnem
področju, da se nam pridružite in odkrijete, kako zanimivo je lahko študentsko življenje v EESTEC-u.

Letošnji, že 13. EESTEC JobFair, ne bi bil mogoč brez naših podpornikov,
zato bi se rad na tem mestu zahvalil Fakulteti za elektrotehniko ter
Fakulteti za računalništvo in informatiko, ki sta nam kljub online
izvedbi pomagali pri ustvarjanju tega dogodka. Zahvaljujem se tudi
podjetjem,  ki so se odzvala našemu vabilu k sodelovanju in nam
zaupala s sodelovanjem, kljub novi obliki izvedbe. Največja zahvala
pa gre seveda vsem članom društva EESTEC, ki so z veliko mero
vloženega truda, kreativnosti in v timskem duhu prvič v naši zgodovini
pripravili online karierni sejem - EESTEC JobFair 2021.

6

7

PODJETJA
8

9

PET

ČET

SRE

TOR

PON

Symphonyretail
Področje:
Informatika, Programiranje,
Android/IOS programiranje,
Podatkovne baze,
Programska oprema
Iščemo:
Kot inovativno, k razvoju
usmerjeno podjetje,
Symphony EYC ponuja nove
zaposlitvene priložnosti
vsem tistim, ki si želijo
dela v uveljavljenem,
vodilnem mednarodnem,
visoko tehnološko
naprednem podjetju;
Zaželeno poznavanje: PL/
SQL, Java, JavaScript,
C,C++, C#, UNIX, LINUX,
Android, Springframework
Webservices, Oracle,
Microsoft
Nudimo:
študentsko delo, redno
zaposlitev
Kontakt:
Job.SI@symphonyretailai.
com
www.symphonyretailai.com/

Z bogatimi, več kot 25-letnimi izkušnjami na področju informacijske
podpore trgovinske dejavnosti in logistike, je SymphonyEYC vodilni
svetovni ponudnik programskih rešitev in storitev za optimizacijo
poslovnih in logističnih procesov v celotni oskrbovalni verigi.
SymphonyEYC je del korporacije Symphony Technology Group, ki
je nastalo leta 2012 z združitvijo podjetij Aldata in EYC in je strateški
partner nekaterih največjih svetovnih trgovskih in potrošniških
blagovnih znamk, nacionalnih trgovcev na debelo in podjetij za
distribucijo ter regionalnih trgovskih verig. Podjetje s skupaj več
kot 1000 zaposlenimi svoje storitve nudi več kot 1200 trgovcem
na drobno in debelo v več kot 70 državah Evrope, Severne in Južne
Amerike ter Azije.

orientirano, dinamično in zaposlenim ponuja možnost spoznavanja z globalnimi poslovnimi trendi
na področju trgovine in logistike ter tehnološkimi novitetami. Zaposleni pridobijo:
• Priložnost osebnega in profesionalnega razvoja v visoko tehnološko naprednem podjetju,
vodilnem na segmentu oskrbnih verig in upravljanja z blagovnimi kategorijami.
• Poglobljen vpogled v poslovanje svetovnih trgovcev na drobno, proizvajalcev ter navad
potrošnikov.
• Priložnost dela v inovativnem okolju, usmerjenemu v razvoj in napredek v ekipi mladih,
zagnanih in dinamičnih sodelavcev.
• Izobraževanje in usposabljanje.
• Stimulativno nagrajevanje.

Podjetje svojim strankam ponuja napredne programske rešitve
ter storitve za upravljanje in analizo ter načrtovanje blagovnih
kategorij in poenoteno programsko platformo G.O.L.D., ki je
vodilna v svoji panogi. Širok nabor rešitev in storitev podjetja
SymphonyEYC strankam omogoča natančno usmerjeno ponudbo
prek vseh prodajnih kanalov, podporo pri zanesljivem in odzivnem
poslovanju v prodaji na drobno in debelo ter izvajanju procesov v
oskrbovalni verigi, s tem pa tudi hitre rezultate pri pospeševanju
donosnosti naložbe.
Vizija Symphony GOLD je postati največji svetovni proizvajalec
programske opreme za trgovinsko dejavnost ter distribucijo blaga
široke potrošnje ter s tem pridobiti in obdržati na svojem segmentu
prevladujočo pozicijo.
Organizacijska kultura in klima
SymphonyEYC je mednarodno podjetje, ki povezuje lokalno in
globalno strokovnjake na največjih svetovnih projektih. S poslovno
strategijo beleži vsakoletno uspešno rast in temu ustrezno tudi
aktivno širi svojo ekipo. Delovno okolje je inovativno, mednarodno
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MIKROCOP
Področje:
Informatika, Programiranje,
Spletno programiranje,
Kriptografija / Računalniška
varnost, Programska oprema
Iščemo:
Iščemo diplomante ali
študente Fakultete za
računalništvo in informatiko
z željo po programiranju
spletnih ali odjemalskih
aplikacij v Microsoftovem
razvojnem okolju Visual
Studio, z osnovnim
poznavanjem dela z
relacijskimi bazami podatkov
(SQL Server), ki radi
sodelujejo v ekipi različnih
strokovnjakov, so natančni in
inovativni :)
Nudimo:
štipendije, prakse,
študentsko delo, redno
zaposlitev, sodelovanje pri
projektih
Kontakt:
zaposlitev@mikrocop.com
www.mikrocop.si/

Mikrocop je vodilni ponudnik celovitih IT rešitev in storitev
za digitalno poslovanje. S povečevanjem učinkovitosti in
zagotavljanjem zakonske skladnosti podpiramo podjetja na poti
digitalne preobrazbe. Zagotavljamo sodobne in uporabnikom
prijazne rešitve za upravljanje z dokumenti in informacijami v
oblaku. Uredimo in digitaliziramo procese zajema dokumentov
in podatkov, informacijsko podpremo upravljanje dokumentov
in poslovnih procesov ter zagotovimo dolgoročno zakonsko
skladno arhiviranje dokumentov v elektronski in papirni obliki.
Mikrocop se lahko pohvali s storitvami in lastno programsko
opremo, certificirano pri Arhivu RS, s potrjenimi notranjimi pravili
pri Arhivu RS, z visoko razpoložljivostjo lastnega podatkovnega
centra, visoko varnostjo in izjemno tehnološko opremljenostjo.
Mikrocop Slovenija ima več kot 44-letno tradicijo in je del Skupine
Mikrocop, kamor spadata tudi podjetji Mikrocop na Hrvaškem
in v BiH. Skupaj skupina zaposluje več kot 250 ljudi.

do samostojnega dela. Z mentorskimi programi poskrbimo za uspešno učenje, razvoj in
doseganje zastavljenih rezultatov.
Strokovnjake gojimo od študentskih let naprej, zato zaposlujemo preko študentskega servisa
ali pa redno za nedoločen čas. Nudimo sodelovanje pri razvoju naprednih in inovativnih
informacijskih rešitev v mladem in dinamičnem razvojnem timu in zagotavljamo prenos znanj
iz drugih povezanih področij. Najboljšim omogočamo možnost strokovnega usposabljanja
in pridobivanja certifikatov.
Zagotavljamo spodbudno delovno okolje, fleksibilen delovni čas z delom od doma in skrbimo
za zdrav življenjski slog. Vsi zaposleni se lahko vključijo v naše Športno kulturno društvo, ki
sofinancira različne redne športne in kulturne aktivnosti. Za zdravje poskrbimo tudi s košarico
zdravja in dnevom smutijev. Lepo je poskrbljeno tudi za druženje, saj na nivoju celotnega
podjetja organiziramo letne piknike, novoletno zabavo, decembrsko obdarovanje otrok in
različne izlete. Na nivoju posameznih oddelkov se izvajajo dodatne aktivnosti, ki spodbujajo
celotne oddelke ali posamezne ekipe k druženju ob dobri hrani, različnih družabnih aktivnostih,
kjer se lahko sodelavci tudi zasebno bolje spoznajo.

Na lastni certificirani platformi InDoc EDGE v oblaku ali na lokaciji
podjetja združujemo zmogljivosti dokumentnega sistema, sistema
za upravljanje procesov in sistem elektronske hrambe. Z bogatim
naborom API vmesnikov zagotavljamo nemoteno integracijo
z različnimi informacijskimi sistemi. S poslovnimi rešitvami na
platformi InDoc EDGE odgovarjamo na ključne izzive digitalizacije,
saj nudijo optimizacijo vsakodnevnih opravil učinkovito, skladno
in zanesljivo. Podjetja pri digitalizaciji poslovanja podpiramo tudi
s svetovanjem na področju varstva osebnih podatkov, pripravi
notranjih pravil in ureditvi fizičnega arhiva.
V Mikrocopu nudimo priložnost kariernega razvoja z individualno
prilagojenim mentorskim programom, preko katerega jim
omogočimo spoznavanje dela in delovnega okolja in jih pripeljemo
12
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ISKRAEMECO
Področje:
Elektronika, Programiranje,
Programska oprema
Iščemo:
študente Fakultete za
elektrotehniko in študente
Fakultete za računalništvo
in informatiko, zanimanje
za nove tehnologije,
programerje, ...
Nudimo:
štipendije, prakse,
študentsko delo, redno
zaposlitev
Kontakt:
razvoj.kadrov@iskraemeco.
com
www.iskraemeco.com

Iskraemeco je med vodilnimi in tehnološko najnaprednejšimi mednarodnimi ponudniki
zanesljivih, inovativnih in prilagodljivih rešitev na področju pametnega merjenja
Glavne dejavnosti podjetja
Naše poslovne odločitve temeljijo na brezhibnem portfelju rešitev in strastnem odnosu do
trajnostnega razvoja. Naše celovite rešitve in storitve na ključ izpolnjujejo vse zahteve trga,
saj energetskim podjetjem nudijo orodja, s katerimi ta ustvarjajo prihodnost proizvodnje
in upravljanja energije v digitaliziranem svetu. Od strokovnega znanja o internetu stvari
(IoT) do digitalizacije prenosa podatkov, Iskraemeco skrbi za celovite energetske rešitve
na vseh področjih.
Zaposleni v Iskraemecu povezujejo svoje dragocene izkušnje, inovacije in odlično poznavanje
potreb kupcev v celovite rešitve za upravljanje energije. Iskraemeco je kot globalna
blagovna znamka s svojimi rešitvami prisoten v več kot 80 državah sveta. Podjetje že
več kot sedem desetletij ponuja kakovostne izdelke in storitve, ki energetskim podjetjem
po vsem svetu omogočajo učinkovito rabo energije. Stabilen portfelj pametnih števcev
in omrežij nam omogoča predvidevanje prihodnjih potreb na področju učinkovitega
upravljanja energije. Digitalizirane rešitve, ki temeljijo na načelih interneta stvari (IoT),
podatkovnih jezer in pametnih mest, elektrodistribucijam zagotavljajo potrebne podatke
za upravljanje rabe energije, napovedi povpraševanja in optimizacijo stroškov, poleg tega
pa pomagajo potrošnikom, da lahko ravnajo bolj trajnostno in tako znatno znižajo svoje
račune za energijo.
Organizacijska struktura in klima
Pri nas je vedno dovolj prostora za ljudi, ki so željni novih izzivov. Dinamično mednarodno
okolje in vznemirljiv razvoj industrije ponujata neverjetne priložnosti drznim posameznikom.
Delujemo kot tim, skupno delovanje in sodelovanje vpliva na našo dnevno produktivnost
in nam omogoča, da ideje učinkovito prenašamo v prakso.
Naša vizija in cilji
Iskraemecova vizija je vnesti znanje v energijo

Delovna mesta, ki jih želimo zapolniti
Zapolniti želimo delovna mesta na področju raziskav in razvoja, tehnologije, proizvodov, storitev ter financ (ali nisi v naboru
omenila tudi računovodstvo??).
Svoje talente, ideje, izkušnje in znanje boste lahko razvijali in izpopolnjevali na področjih razvoja in raziskav, tehnologije, prodaje,
zagotavljanja kakovosti, proizvodnih storitev in inženiringa ter programiranja.
Priložnost ponujamo: elektrotehnikom, strojnikom, programerjem in računalničarjem, informatikom, tehnologom.
DODAMO ŠE DRUŽBOSLOVNE POKLICE?
Kaj pričakujemo od novih sodelavcev
Ste ustvarjalni, proaktivni, pogumni in vedoželjni? Si želite delati v mednarodnem podjetju? Vas veseli timsko delo v dinamičnem
okolju, z zanimivimi izzivi in priložnostmi? Potem je delo v Iskraemecu prava odločitev za vas! Pridružite se predani in zavzeti ekipi
sodelavcev v podjetju, ki podpira vaš karierni in osebni razvoj. Brez najmanjšega dvoma lahko rečemo, da so visoko motivirani,
odgovorni in proaktivni zaposleni glavni razlog za uspeh in razvoj našega podjetja. Z neomajno prepričanostjo spodbujamo in
podpiramo njihovo stremljenje k novemu znanju, osebni rasti in strokovnemu napredku. Razveselimo se vsake nove okrepitve naše
ekipe talentiranih in prizadevnih strokovnjakov, ki si vneto prizadevajo za učinkovito reševanje problemov in nenehne izboljšave.
Kaj ponujamo novim zaposlenim
• Karierna pot v Iskraemecu je vedno zanimiva, obogatena z novimi izkušnjami in oplemenitena s stalnimi usposabljanji in
izobraževanji.
• Možnosti razvoja posameznika so neomejene – zaposlenega spremljamo, identificiramo talente in zanimanja ter v skladu s
tem pripravimo karierni razvojni načrt.
• V Iskraemecu si prizadevamo ustvarjati ugodne delovne pogoje, skrbimo za izobraževanja in strokovna usposabljanja, ter
omogočamo zaposlenim aktivno preživljanje prostega časa.
• Dinamično delo in vsakodnevne izzive.
• Sodelovanje z izkušenimi strokovnjaki in pridobitev najnovejših ekspertnih znanj.
• Varno zaposlitev v urejenem delovnem okolju.
• Stimulativno nagrajevanje glede na delovno uspešnost.
• Možnost osebnega in kariernega razvoja v globalno priznanem podjetju.

Naše pametne merilne rešitve energetskim podjetjem po vsem svetu pomagajo
izboljšati učinkovitost, znižati operativne stroške in dvigniti raven storitev za stranke.
Z osredotočenostjo na kakovost, zanesljivost in inovativnost predano podpiramo svoje
kupce na uspešni poti digitalne transformacije. Pri doseganju glavnih ciljev naših poslovnih
procesov stremimo k fleksibilnosti, agilnosti in ustvarjalnosti.
Naše poslanstvo je omogočanje učinkovite rabe energije
Kupci se obračajo na nas, ker iščejo celovite pametne rešitve za učinkovito upravljanje
energije. Integracijo naših izdelkov v obstoječe poslovne procese podpirajo profesionalne
storitve. Svoje celovite rešitve smo zasnovali, da bi še naprej razvijali in negovali uspešne
dolgoročne odnose s kupci.
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IXTLAN TEAM
Področje:
Programiranje, Spletno
programiranje, Podatkovne
baze, Informatika

V Ixtlan Team-u radi razvijamo dobro programsko opremo. Specializirani
smo za razvoj velikih poslovnih informacijskih sistemov izdelanih po naročilu.
Naši naročniki so ministrstva, agencije, uprave, uradi in druge organizacije
javne uprave.

Študente zadnjih letnikov
FRI, FE in FMF

Naša strast so tehnologije in ljudje, ki delajo v našem podjetju. Verjamemo,
da je za dobre rešitve potrebna prava zmes ljudi, tehnologij in načina dela.
Zavedamo se, da je neprestan razvoj pomemben, zato veliko časa namenimo
usposabljanju, raziskavam in razvoju novih tehnologij, konceptov in rešitev.

Nudimo:

KAJ SE BOM NAUČIL/A?

študensko delo, redno
zaposlitev

Začneš kot programer. Najprej lažje, dobro definirane naloge. Nato pa se
zahtevnost nalog in samostojnost tvojega dela stopnjuje. Celoten proces
je skrbno voden s strani tvojega mentorja in vodstva podjetja. Ko osvojiš
programerska znanja, se začneš pripravljati za razvojnega inženirja. Kot inženir
ne boš samo programiral/a, temveč boš tudi načrtoval/a tehnični del rešitve
ter vodil razvoj z manjšo skupino programerjev.

Iščemo:

Kontakt:
zaposlitev@ixtlan-team.si
www.ixtlan-team.si

Mi smo Ixtlan Team

Vsi v podjetju ti bodo rade volje pomagali in delili svoje znanje in izkušnje s
teboj. Podpiramo in nagrajujemo pa tudi dodatno izobraževanje.
V KAKŠNO PODJETJE GREM?
Ixtlan Team je uspešno podjetje, ki posluje že več kot 20 let. V podjetju nas
dela več kot 50. Imamo dobre in konkurenčne plače. Poslovno uspešnost
delimo z vsemi, ki delajo pri nas. Tudi s študenti. Tvoja naloga je, da se posvetiš
svojemu delo, za vse ostalo bo poskrbel Ixtlan Team.
KJE BOM ČEZ 5 LET?
To je res pomembno vprašanje. Ampak to ni pomembno samo zate, temveč
je zelo pomembno tudi za nas. Zato že pri izbiri kandidatov za delo v našem
podjetju izberemo samo tiste za katere ocenjujemo, da bodo lahko napredovali.
Nikoli ne vzamemo nekoga samo zato, ker trenutno potrebujemo pomoč pri
programiranju. Nismo vsevedi, zato se tudi kdaj zmotimo. Se pa v vsakem
primeru zelo potrudimo, da bi skupaj uspeli.
TE ZANIMA VEČ?
Pridi na “hitri zmenek” ali pa si več preberi na
www.ixtlan-team.si/kariera/pogosta-vprasanja.

16

17

PET

ČET

SRE

Področje:
Telekomunikacije,
Informatika, Programiranje,
Kriptografija / Računalniška
varnost, Programska oprema
Iščemo:
študente tehničnih in
naravoslovnih ved,
z zanimanje za nove
tehnologije, ki so
samoiniciativni in imajo željo
po lastnem strokovnem
razvoju.
Nudimo:
štipendije, sodelovanje na
poletni šoli, študentsko delo,
redno zaposlitev, sodelovanje
pri projektih, sodelovanje na
delavnicah, Sodelovanje na
mednarodnem področju
Kontakt:
talents@nil.com
www.nil.com/sl/home/

Smo vodilni ponudnik podatkovnih centrov, omrežnih rešitev,
računalništva v oblaku in informacijske varnosti za poslovna okolja,
državno upravo, javne institucije in ponudnike telekomunikacijskih
storitev. Svojim strankam povečujemo vrednost poslovanja prek
svetovalnih storitev, storitev upravljanja, sistemske integracije in
izobraževanj. Obenem smo tudi vodilno, mednarodno priznano ,
tehnološko podjetje na področju rešitev in storitev za varovanje
poslovanja pred kibernetskimi napadi in obvladovanja tveganj. Kot
del mednarodne skupine Conscia pa v evropskem prostoru sledimo
cilju postati vodilni evropski ponudnik zanesljivih in varnih IT-okolij.
Z našimi rešitvami smo prisotni po vsem svetu. Sedež podjetja
je v Sloveniji, skupaj pa NIL zaposluje več kot 170 ljudi. Iskanje in
razvijanje talentov sta za NIL bistvenega pomena in ključni orodji za
uspeh podjetja. Še zlasti si prizadevamo, da bi bilo podjetje privlačno
za vas, mlade. Ker delujemo v zahtevnem in konkurenčnem okolju,
vam pri nas izzivov vsekakor ne bo zmanjkalo.
Te zanimajo nove informacijsko komunikacijske tehnologije? Imaš
žilico za inovacije? Se želiš preizkusiti pri delu na mednarodnih
projektih? Želiš pričeti kariero v sodobnem IT svetu pod mentorstvom
strokovnjakov z najvišjimi Cisco, VMware… certifikati? Imaš željo po
lastnem in strokovnem razvoju? Potem si pravi/a, da se pridružiš
NIL-ovi ekipi in se preizkusiš kot razvijalec/ka programske opreme,
sistemski/ka inženir/ka, predavatelj/ica ali na katerem drugem
področju, ki te najbolj zanima.

PON

TOR

NIL
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Področje:
Informatika, Programiranje,
Programska oprema
Iščemo:
Iščemo karierne začetnike,
ki imajo željo nadgraditi
svoje znanje in si ustvariti
svetlo prihodnost pri nas.
Zaželjeno je poznavanje ene
od naslednjih tehnologij:
.NET Framework, Angular,
JavaScript, MS SQL, Java,
Cloud computing,…

Z več kot 15-letnimi izkušnjami in 270+ zaposlenimi smo v Comtrade
Gaming postali vodilni dobavitelj programske opreme in tehnologije
za igralniško industrijo.
Zagotavljamo odprte platforme za igralništvo in strokovne storitve
tako spletnim kot tradicionalnim ponudnikom iger na srečo. Ponudba
izdelkov vključuje spletne igralniške platforme, strežniške igralniške
sisteme, živi kazino ter rešitve za spremljanje in nadzor igralniških
dejavnosti. Svoj položaj na trgu si zagotavljamo z razvojem rešitev
poslovne programske opreme, ki temeljijo na panožnih standardih.
Smo dinimačna in hitro rastoča ekipa, kjer lahko pričakujete nadaljnji
razvoj svojih znanj in spretnosti medtem, ko boste sodelovali pri
reševanju novih izzivov.

Nudimo:

S KATERIMI TEHNOLOGIJAMI SE LAHKO SREČAŠ PRI NAS?

študentsko delo, redno
zaposlitev v eni izmed ekip v
Ljubljani, Mariboru ali Novi
Gorici.

Za namene izvedbe različnih vrst projektov uporabljamo različne
tehnologije. Pri nas se boš najbolj znašel/-la, če imaš predznanje
katere koli od sledečih tehnologij: .NET Framework, Angular, MS
SQL, Java, Cloud rešitvami, JavaScript, CSS/HTML5 in tudi druge.

KOGA IŠČEMO?
Se v prihodnosti vidiš kot razvijalec? Te bolj zanima back-end ali front-end razvoj? Te morda
bolj navdušujejo baze? Ali pa storitve v oblaku? Morda je tvoja prihodnost v upravljanju večjih
sistemov ali pa razvoju avtomatskih testov. Za vse omenjeno in še več se priložnosti najdejo pri
nas v hitrorastoči ekipi.
NUDIMO:
• priložnost za delo z izjemno ekipo ljudi, kjer se spodbuja inovativnost ter izmenjava idej in
znanja,
• odlično okolje za osebni in strokovni razvoj,
• priložnosti za dodatno strokovno usposabljanje in certificiranje,
• stabilne in dobro organizirane delovne razmere z možnostjo dela na različnih zanimivih projektih,
• dinamično okolje v tehnološko napredni organizaciji,
• veliko ugodnosti, ki podpirajo vaše zasebno življenje: fleksibilen delovni čas, družini prijazno
podjetje, športne in kulturne dejavnosti, …
• delo v mednarodnem okolju.
• Iščeš nove izzive? Pošlji prijavo preko povezave:
      https://comtrade.oneassessment.com/job/Comtrade-Gaming-job-fair-Bm2Nx/apply

Kontakt:
blaz.svete@comtrade.com
www.comtradegaming.com/

PON

TOR

Comtrade Gaming
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SIEMENS
Področje:
Energetika, Avtomatika,
Elektronika, Mehatronika,
Umetna inteligenca
Iščemo:
Diplomanta Fakultete za
elektrotehniko, Diplomanta
Fakultete za računalništvo
in informatiko, zanimanje
za nove tehnologije, Edge
computing, AI, tehnologije v
oblaku
Nudimo:
prakse, študentsko delo,
redno zaposlitev, sodelovanje
pri projektih
Kontakt:
matej.kupljenik@siemens.
com
new.siemens.com/si/sl.html

Siemens Slovenija je del globalne korporacije, ki se osredotoča na
avtomatizacijo in digitalizacijo v procesni in proizvodni industriji,
inteligentno infrastrukturo za stavbe in decentralizirane energetske
sisteme ter na pametne rešitve za mobilnost v železniškem in
cestnem prometu. Že več kot 170 let Siemens žene naprej isto
vodilo: izboljševanje življenja ljudi po vsem svetu s pomočjo njegovih
tehnologij. Na področju inovacij je v svetovnem vrhu: v poslovnem
letu 2020 je za raziskave in razvoj namenil 4,6 milijarde evrov, vložil
2740 patentov in zabeležil 5120 izumov. V lasti Siemensa je tako že
42.900 patentov. Več kot 25 % jih je povezanih z industrijo 4.0 in
digitalnimi tehnologijami.

blokov in aditivna proizvodnja. Tako si prizadeva za zbliževanje informacijske in operacijske
tehnologije ter omogoča pametno uporabo podatkov.
Zahvaljujoč MindSphere-u, Siemensovemu odprtemu IoT operacijskemu sistemu, lahko podjetja
medsebojno povežejo svoje produkte, tovarne, sisteme in stroje - in analizirajo podatke, ustvarjene
v internetu stvari, da zagotovijo želeno optimizacijo. Poleg tega lahko razvijajo digitalne storitve
in nove inovativne poslovne modele, ki se npr. osredotočajo na prediktivno vzdrževanje ali plačilo
glede na uporabo.
V Siemensu so ob tem prepričani, da je za uspešno digitalizacijo ključnega pomena industrijska
varnost, zato je pri snovanju njihovih inovativnih izdelkov, rešitev in storitev ta vidik ključen.

Siemens je že več kot 150 let partner slovenskega gospodarstva.
Sodeloval je pri nekaterih najpomembnejših infrastrukturnih
projektih v Sloveniji in prispeval k pomembnemu delu slovenske
tehniške dediščine.
Najpomembnejše storitve
Siemens je inovacijski in tehnološki vodja v industrijski avtomatizaciji
in digitalizaciji. V tesnem sodelovanju s partnerji in kupci je gonilna
sila za digitalno preobrazbo v diskretni in procesni industriji - tudi
v Sloveniji.
V osrčju ponudbe Siemens Digital Industries je portfelj Digital
Enterprise, ki podjetjem vseh velikosti ponuja prave izdelke, skupaj
z doslednimi rešitvami in storitvami za integracijo in digitalizacijo
celotne vrednostne verige. Strankam omogoča, da skrajšajo čas
razvoja izdelkov ter hkrati povečajo fleksibilnost, produktivnost in
okoljsko učinkovitost svojih proizvodnih procesov. Kot inovacijski
vodja Siemens velik poudarek namenja naslednji stopnji digitalne
transformacije - in v portfelj Digital Enterprise integrira vrhunske
tehnologije, kot so umetna inteligenca, računalništvo ‘na robu’,
industrijski 5G, avtonomni upravljalni sistemi, veriženje podatkovnih
22
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Epilog
Področje:
Informatika, Programiranje,
Mehatronika, Podatkovne
baze, Programska oprema
Iščemo:
Študente FRI, FE. Z
znanjem programiranja
(Java, C, C++, C#, Unity...),
poznavanjem ROS, Linux
sistemov, z zanimanjem za
nove tehnologije. Z željo po
učenju. Samoiniciativne in
zanesljive.

lways serving the best. S premišljenimi, inovativnimi in prilagodljivimi
informacijskimi rešitvami strankam optimiramo in avtomatiziramo
logistične procese. Z najboljšo ekipo, ki jo sestavljajo odlični
posamezniki, gradimo zgodbe rasti, zaupanja in sodelovanja. Po
celem svetu. Že 30 let.
Znanje in izkušnje na področju informacijskih sistemov upravljanja
notranje logistike, proizvodnih procesov, planiranja, transporta,
povezovanja ter usklajevanja človeških in strojnih virov v enoten
sistem smo strnili v družino produktov, znano pod blagovno znamko
Atlas.
SOUSTVARJAMO PRIHODNOST

jobs@epilog.net

Nove tehnologije, novi trgi, nova pričakovanja strank in kupcev,
novi poslovni modeli, nova realnost, ki jo je povzročila epidemija
koronavirusa. To je le nekaj izzivov, s katerimi se soočajo podjetja
pri načrtovanju in obvladovanju oskrbnih verig. In mi jim stojimo
ob strani. Dolgoletne izkušnje, znanje, stik s strankami, poznavanje
trga in povezovanje z mednarodnimi inštitucijami – vse to nam daje
možnost videti dlje. Videti v prihodnost. Usmerjati naš razvoj, naše
inoviranje in razmišljanje v pravo smer – v logistiko prihodnosti.

www.epilog.net/

IZ SLOVENIJE OSVAJAMO SVET

Nudimo:
štipendije, prakse,
študentsko delo, redno
zaposlitev
Kontakt:

programerji, razvojniki, sistemski analitiki, arhitekti, strojniki, inženirji elektrotehnike. Delamo v
okolju, kjer se počutimo kot doma. Jasna vizija, odločno vodstvo, timsko delo in dodatni bonusi
za zaposlene pa poskrbijo, da je naša motivacija na najvišji frekvenci.
VSE ZAČNE Z EPILOGOM. SE NAM PRIDRUŽIŠ?
Te reševanje realnih izzivov obda z dodatnim adrenalinom? Želiš videti rezultate svojega dela
implementirane v industriji? Ti je timsko delo v veselje?
Naša posadka šteje 50 članov in iščemo okrepitve. Iščemo ljudi z odprtim mišljenjem ter željo
spopasti se z izzivi industrije 4.0, spletnimi in mobilnimi tehnologijami ter povezovati ljudi, robote
in avtomatska vozila v delujoč »eko sistem« logistike.
Ti je zanimivo reševanje izzivov z Javo, C, C++, C#, PL/SQL, ROS, spletnimi in mobilnimi tehnologijami,
rudarjenje po podatkih, idr.? Iščeš po zaključku študija zaposlitev in priložnosti v mednarodnem
okolju? Če prikimavaš, potem si pravi za nas. Nudimo študentsko delo, prakso, štipendiranje,
redno zaposlitev.
Pridruži se nam, ker se vse začne z Epilogom.
www.epilog.net/zaposlitev

Naše rešitve so implementirane v velikih multinacionalkah širom
sveta. Od februarja 2019 smo tudi sami del avstrijske multinacionalke
Knapp. To nam odpira nove priložnosti za sodelovanje z največjimi
globalnimi strankami kot tudi priložnosti za karierni razvoj in nove
zaposlitvene možnosti.
Z INOVATIVNIM OKOLJEM DO PREBOJNIH REŠITEV
V svoje delo vnašamo znanje, odličnost in strast. Cenimo strokovnost,
inovativnost ter ambicioznost. Naš cilj je v čim krajšem času rešiti
zahtevne visokotehnološke probleme iz realnega sveta. Smo
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Diplomanta Fakultete za
računalništvo in informatiko,
osnovno poznavanje Java,
JavaScript (jQuery) ali C#
(.NET), MSSQL ali MySQL ali
Oracle, poznavanje HTML,
CSS, SOAP, RESTful, dobro
znanje angleškega jezika,
zanesljivost, odgovornost,
samoiniciativnost zanimanje
za nove tehnologije.
Nudimo:
prakse, študentsko delo,
redno zaposlitev
Kontakt:
ales.medved@mikrografija.si
www.mikrografija.si/

Smo svetovalno in razvojno usmerjeno podjetje, ki ponuja celovite rešitve in storitve naravnane k informatizaciji poslovnih
procesov in rešitve za elektronsko hrambo ter obvladovanje dokumentov znotraj procesov. Nudimo izvedbo projekta od prvotne
analize, priprave POC-a, svetovanje, postavitve okolja, šolanja ter nenazadnje tudi podporo pri vzdrževanju. Družba se torej
ukvarja s procesi za brezpapirno poslovanje na eni strani, na drugi strani pa nudimo tudi možnost fizične hrambe dokumentacije,
masovno digitalizacijo in zajem podatkov iz različnih vrst dokumentov ter nakup strojne in programske opreme za skeniranje.
Na trgu smo prisotni že tretje desetletje in aktivno soustvarjamo slovenski trg na področju obvladovanja in hrambe dokumentov,
kot eden izmed vodilnih ponudnikov pa smo prisotni tudi na tujih trgih. Stremimo k stalnemu izboljševanju kakovosti naših
storitev in rešitev, zato so naše ponujene rešitve fleksibilne in preizkušene v različnih okoljih in panogah, npr. na področju
bančništva in zavarovalništva, farmacije, trgovine, energetike, državne uprave, …
KONKURENČNE PREDNOSTI
V Mikrografiji se zavedamo edinstvenosti svojih naročnikov, zato med poglavitne prednosti svoje družbe štejemo fleksibilni
način izvajanja dela ter prilagodljivost željam in potrebam naročnikov. Nudimo vam nakup storitev in rešitev, ali najem le teh
v oblaku. Dolgoletne izkušnje, pri obvladovanju dokumentacije v najuglednejših podjetjih na različnih področjih, so zagotovilo
za strokovno, kakovostno in pravočasno opravljeno delo.
PRISOTNOST V TUJINI
V zadnjih letih je Mikrografija močno okrepila svoj položaj na tujih trgih. Številni na novo pridobljeni projekti so nam omogočili
še večjo vpetost v področje bivše skupne države, kjer smo, poleg poslovne enote v Sarajevu, odprli tudi novo enoto v Banji
Luki. V letu 2019 smo odprli tudi novo poslovno enoto v Nemčiji. Izkušnje, ki jih pridobimo z delovanjem na različnih trgih,
zgolj prispevajo h kakovosti izvajanja storitev, pri tem pa posebno skrb namenjamo tudi zakonskim omejitvam in specifikam
posamezne države.
KAKOVOST IN VARNOST
Ker se v Mikrografiji zavedamo pomena kakovosti in pravočasne izvedbe storitev, namenjamo veliko skrb nenehnim izboljšavam
ter kakovosti.
Storitve, ki jih nudimo so certificirane pri Arhivu RS. Upoštevajoč cilje podjetja smo že v letu 2000 pridobili certifikat ISO 9001, ki
ga vsako leto potrjujemo in ustrezno nadgrajujemo. Sistem kakovosti in transparentnosti izvajanja storitev z revizijskimi sledmi
smo v Mikrografiji nadgradili s pridobitvijo certifikata Arhiva RS za izvajanje zajema in hrambe dokumentacije ter spremljevalnih
storitev. Poleg certifikata ISO 9001 smo tudi lastniki certifikata informacijske varnosti ISO 27001 za celovito upravljanje storitev
in prejemniki Zlate bonitete odličnosti, ki jo v Sloveniji dosega le 0,7 % najboljših pravnih subjektov.

Področje:
Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Podatkovne
baze, Programska oprema,
Medicina
Iščemo:
Spletno razvijako ali razvijalca
na frontendu z nekaj izkušnjami
z JavaScriptom in okoljem
brskalnika. Delo obsega razvoj
in vzdrževanje prednjega dela
spletne aplikacije za informacije
o zdravilih. Iščemo nekoga,
ki želi v sproščenem vzdušju
opravljati delo, ki dnevno pomaga
na tisoče zdravnikom in še več
pacientom. Ne potrebujemo
veliko izkušenj, če jih nadomestiš
z energijo in entuziazmom. Če
si samo radoveden/-a, kako
izgleda zakulisje priprave najbolje
ocenjene aplikacije za zdravnike,
nas lahko obiščeš na kavi in z
veseljem se ti predstavimo tudi
v živo.
Nudimo:

Naša družba deluje v skladu z uredbo GDPR in ima zaposlenega DPO s pridobljenim CEPAS certifikatom. Pridobili smo tudi
varnostno dovoljenje za upravljanje dokumentov za NATO, EU in Nacionalno dovoljenje za dostop in delo s tajnimi podatki.

študentsko delo, redno zaposlitev

LASTEN RAZVOJ

Kontakt:

Sodobne tehnologije so postopek upravljanja dokumentov dvignile na nov nivo. V Mikrografiji smo kot odziv na te spremembe
in kot rezultat lastnih potreb razvili programsko opremo za zajem, validacijo, pretvorbo in izvoz dokumentov imenovano mScan,
certificirano varno rešitev za e-hrambo v oblaku mSef, dokumentni sistem mDocs, platformo za elektronski podpis mSign in
ostale kompetentne rešitve na področju digitalizacije.

PET

V Mediately izboljšujemo zdravstvo s takojšnjim dostopom
zdravnikov do znanja in informacij, ki jih vsakodnevno potrebujejo
pri svojem delu. To nam zelo dobro uspeva, smo namreč vodilni
medicinsko-informacijski ponudnik v srednji in vzhodni Evropi. In
kaj točno počnemo? Z mobilno aplikacijo Register Zdravil v Sloveniji,
in njenimi različicami v še 7-ih državah, zdravnikom lajšamo delo in
prihranimo čas, ki ga lahko namenijo pomoči pacientom. V aplikaciji
namreč združujemo vse informacije o zdravilih, klinična orodja in
enostaven pregled MKB-10 klasifikacije. Začeli smo z idejo dveh
mladih zdravnikov v 2012, danes pa smo entuziastična in rastoča
mednarodna ekipa 25-ih ljudi, ki obožujejo druženja ob dobri hrani.
Uporablja nas več kot 140.000 zdravnikov in več kot 300.000
zdravstvenih delavcev.

info@mediately.com

ČET

Iščemo:

V podjetju Mikrografija smo zaposleni izkušeni strokovnjaki, s področja informatike, obvladovanja dokumentov in arhivistike,
ki stremimo k nenehnemu nadgrajevanju svojega znanja, tako doma, kot tudi v tujini. Kot specialisti, se vedno poglobimo v
poslovne izzive strank in poskušamo poiskati kar najbolj optimalne rešitve. Ključ do uspešne izvedbe projektov s področja
digitalizacije poslovanja je aktivno sodelovanje strokovnjakov podjetja Mikrografija in naročnikov ter postavitev jasnih ciljev
že pred samim začetkom projekta.

SRE

Informatika, Programiranje,
Umetna inteligenca,
Podatkovne baze,
Programska oprema

Smo specialisti s pravimi rešitvami. In pika.

TOR

Področje:

Mediately

mediately.co/si/drugs

PARTNERJI
Z naročniki in partnerji imamo že utečene poslovne odnose z namenom doseganja najnovejših praktičnih dosežkov na področju
tehnologije v Evropi pa sodelujemo še z ostalimi tujimi izvajalci ter tako svojim strankam vedno ponujamo celovit program v
različnih poslovnih okoljih in s tem maksimalno upoštevamo njihove zahteve, želje in zmožnosti.

PON

PET

ČET

SRE

TOR

PON

Mikrografija

REFERENCE IN IZKUŠNJE
Naši naročniki so najuglednejše slovenske banke in zavarovalnice, farmacevtska podjetja, trgovska podjetja, energetska in
komunalna podjetja, ministrstva, občine, državna uprava, sodišča, knjižnice, arhivi, ...
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Študentke in študente
tehničnih fakultet, ki jih
navdušujejo programiranje,
mikrokrmilniki in reševanje
tehničnih problemov
Nudimo:
prakse, študentsko delo,
diplomske/magistrske
naloge, redno zaposlitev
Kontakt:
jobs@isystem.si
isystem.com
isystemlabs.si

Če bi rad/a izvedel/a, kako proizvajalci gradijo zaupanje v svoje varnostnokritične sisteme, se nam pridruži!
Kaj delamo v iSYSTEM Labs?
Razvijamo programsko in strojno opremo za razvoj in test embedded
aplikacij v avtomobilski, letalski in medicinski industriji. Naš BlueBox
debugger in analizator skupaj z razvojnim okoljem winIDEA omogoča
inženirjem širom sveta podroben vpogled v obnašanje embedded aplikacije.
Z našimi orodji lahko uporabniki prekinejo izvajanje aplikacije na
mikrokontrolerju, pregledajo vsebino pomnilnika, registrov in vrednosti
spremenljivk. Celotni tok izvajanja programa lahko tudi posnamejo ter
naknadno analizirajo. Inženirji v našem podjetju programiramo v jezikih C/
C++, C#, Python in Java, načrtujemo FPGA logiko v Verilogu, načrtujemo
sheme in oblikujemo tiskana vezja ter razvijamo teste za preverjanje
delovanja naših proizvodov.
Koga iščemo?
Študentke in študente tehničnih fakultet, ki jih navdušujejo programiranje,
mikrokrmilniki in reševanje tehničnihproblemov.
Kaj ponujamo?
Izobraževanje in delo na področju, ki te zanima, mentorstvo pri izdelavi
diplomske oz. magistrske naloge, prožen delovnik prilagojen tvojim
študijskim obveznostim in redno zaposlitev po koncu študija.
Te zanima? Pošlji prijavo na jobs@isystem.si!

Informatika, Analitika,
Programiranje
Iščemo:

Če bi te zanimalo študentsko delo, praksa ali kasneje redno zaposlitev in bi te zanimalo
delo z bogatim Microsoftovim tehnološkim stack-om na področju ERP, CRM ali ML/AI,
se oglasi.

Poznaanje OOP ali katerega
od programskih jezikov C#,
Java, ipd.,

Ne veš katero področje bi bilo zanimivo zate? V primeru dodatnih vprašanj sem ti na
voljo za neobvezujoč pogovor ali karierni nasvet na EESTEC Job Fair-u ali preko emaila
(tina.strus@be-terna.com).

zaželeno poznavanje .NET in
SQL,

Več o nas in delu, ki ga počnemo lahko izveš tudi na našem kariernem portalu (www.
be-terna.com/careers), kjer so objavljeni zanimivi intervjuji z našimi zaposlenimi o njihovem
delu in na splošno dogajanju v podjetju.
Kaj iščemo:
•
•
•
•

poznavanje OOP ali katerega od programskih jezikov C#, Java, ipd.,
zaželeno poznavanje .NET in SQL,
zaželeno poznavanje AL, TypeScript ali JavaScript,
tekoče znanje angleščine, ker delo poteka na mednarodnih projektih, prav tako
izobraževanja, ki so neomejena,
• želja za pridobivanjem novih znanj v okolju, ki spodbuja vsakega posameznika, da
se razvija tako osebnostno kot karierno.
Kaj ponujamo:
• fleksibilen delavnik v modernih in udobnih pisarnah v Ljubljani ali Mariboru ter
možnost dela od doma,
• brezplačno parkirišče,
• brezplačni fitnes, plavanje, vodene vadbe in druge športne aktivnosti,
• brezplačna raba službenih koles in električnih skirojev,
• neomejene količine prigrizkov, sadja in raznovrstnih pijač,
• hišnim ljubljenčkom prijazno podjetje,
• najrazburljivejše novoletne zabave,
• rojstnodnevna darila za zaposlene,
• darila za otroke zaposlenih,
• in še več…

PET

Smo eden največjih ponudnikov in implementatorjev poslovnih rešitev v Evropi za ERP,
CRM in BI rešitve, brez katerih si sodobnega podjetja skorajda več ne prestavljamo. Naše
delo vpliva na množico zaposlenih v podjetjih iz energetike, avtomobilizma, farmacije
in mnogih drugih industrij, da svoje delo opravljajo hitreje, učinkoviteje in enostavneje.

Področje:

zaželeno poznavanje AL,
TypeScript ali JavaScript,

ČET

Iščemo:

BE-terna je član elitnega kluba Inner Circle in večkrat nagrajeni Microsoft in Qlick partner
za poslovne rešitve.

tekoče znanje angleščine
Nudimo:
Študentsko delo, prakso,
redno zaposlitev
Kontakt:

SRE

Elektronika, Programiranje,
Vgrajeni sistemi

Ali zaupaš, da se bo avtomobil zaustavil, ko boš pritisnil zavoro, da se bodo
kolesa letala, s katerim potuješ na počitnice, spustila ob pristanku in da
bo srčni spodbujevalnik nekoga, ki ga poznaš, deloval kot je predvideno?

Tel: (01) 548 38 00
Naslov: Verovškova 55a,
Ljubljana
Mail: tina.strus@be-terna.
com

PON

www.be-terna.com/careers

TOR

PET

ČET

SRE

Področje:

BE-terna d.o.o.

PON

TOR

iSYSTEM Labs
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Iščemo diplomante Fakultete za
računalništvo in informatiko (ali
sorodnih ved: matematike, fizike,
elektrotehnike) za 2 področji:
(1) Razvoj spletnih in desktop
C# aplikacij v .NET okolju,
kjer nam je pomembno dobro
poznavanje C# programskega
jezika, uporaba dobrih praks
(3-nivojska arhitektura, REST)
in ogrodij v .NET okolju (MVC/
MVVM, WPF, WCF, ASP.NET,
...), (2) Razvoj mobilnih aplikacij
na tehnologijah Angular/Ionic/
Cordova/TypeScript, kjer nam
je pomembno poznavanje
JavaScripta in TypeScripta,
mobilnega razvoja ter ogrodja
Angular. Za oba profila
je pomembno tudi dobro
poznavanje Git orodja za
verzioniranje kode.
Nudimo:

Naša velika prednost je povezovanje znanja in izkušenj iz bioloških
ved ter znanja s področja razvoja programske opreme, saj našo
ekipo sestavljajo razvijalci programske opreme, eksperti s področja
ved o življenju, UX/UI dizajnerji in testerji.
Pri razvoju programske opreme uporabljamo najnovejše tehnologije.
Zaposlenim nudimo odlične delovne pogoje v mladi ekipi, kjer je
izmenjava mnenj in izkušenj bistvenega pomena za razvoj podjetja.
Zaposleni se tudi redno izobražujemo in s tem sledimo zadnjim
trendom na posameznih področjih.
Ker verjamemo v inovacije, smo na trgu prisotni z več produkti
(PlatR, GENEIO, SciNote), ves čas pa imamo v mislih nove trajnostne
produkte, ki bi pripomogli k izboljšanju znanosti po celem svetu.
Naše reference vključujejo številna vodilna podjetja na področju
znanosti kot so Gilson, Alifax, SGS, Agilent, Roche, in drugi.

Našemu več kot 70-članskemu kolektivu programskih, podatkovnih
inženirjev, podatkovnih analitikov in inženirjev poslovnih procesov
zaupajo svetovni velikani in domača hitro rastoča podjetja.

razvijalce /programerje programskih
jezikov: Java, Phyton, .NET, React,
GoLang s pripravljenostjo za
učenje novih tehnologij in agilnih
pristopov s poznavanjem osnovnih
razvijalskih in arhitekturnih
vzorcev z analitičnimi in v
reševanje problemov usmerjenimi
sposobnostmi in interesi

Če torej želiš reševati nerešljivo, sem ter tja narediti kak čudež,
ustvariti vsaj za odtenek boljši svet in pomagati drugim vizionarjem
in inovatorjem, potem se nam pridruži.

Informacijske rešitve,
Programiranje, Sistemske
integracije, Umetna inteligenca,
Podatkovne baze, Poslovna
inteligenca, poslovno planiranje,
avtomatsko planiranje proizvodnje.

PET

Področje:

Iščemo:
študente in diplomante Fakultete
za računalništvo in informatiko,
študente in diplomante Fakultete
za Matematiko in Fiziko ali
primerljivih smeri

ČET

Iščemo:

Result je vrhunska ekipa za informacijsko optimizacijo poslovanja.
Našim strankam prinašamo popoln nadzor nad celotnim poslovanjem,
znižanje stroškov in premoč nad tekmeci. Razvijemo novo jedrno
programsko opremo, nadgradimo staro na kateri koli platformi,
izvedemo sistemske integracije in podatkovni inženiring vseh znanih
baz podatkov. Pri tem uporabljamo in povezumemo vrhunska orodja
in tehnologije kot so npr.: Qlik Sense, Power BI, BizView, Plansphere,
SAP, Microsoft Dynamics Navision, Largo, Oracle, MSSQL, Postgres,
MySQL, MongoDB, Cobol, C, C++, Java, JavaScript, PHP, JetBrains,
Visual Studio, Eclipse, Windows, Linux, Unix, Android, IOS, React,
GraphQL, Flutter, Jenkins, Docker ...

SRE

Programiranje, Android/IOS
programiranje, Programska
oprema

Podjetje BioSistemika d.o.o. je eno od vodilnih podjetij na področju
razvoja trajnostne programske opreme za laboratorije. S svojimi
izdelki in storitvami smo prisotni na mednarodnih trgih, predvsem
na področju ZDA in Evrope.

Nudimo:

Če vas zanima delo v naši ekipi in si želite ostati v stiku z zadnjimi
napredki na področju znanosti, vas vabimo, da nam pošljete vaš
življenjepis in motivacijsko pismo na career@biosistemika.com .
Veselimo se snidenja z vami!

štipendije, prakse, sodelovanje
na poletni šoli, študentsko delo,
redno zaposlitev, sodelovanje na
tekmovanjih
Kontakt:

študentsko delo, redno zaposlitev,
sodelovanje pri projektih

kadri@result.si

TOR

Področje:

Result

www.result.si

Kontakt:
jobs@biosistemika.com
biosistemika.com/

PON

PET

ČET

SRE

TOR

PON

Biosistemika
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Nudimo:
prakse, študentsko delo,
redno zaposlitev
Kontakt:
jobs@lit-transit.com
lit-transit.com/

Lani smo našo ekipo razširili za več kot 35 zaposlenih in
pohvalimo se lahko z izjemno nizko fluktuacijo. Držimo se
filozofije, da delo od 8:00 - 16:00 našim razmeram ne ustreza,
zato zaposlenim nudimo fleksibilnost, da si vsak prilagodi
urnik svojemu ritmu, ob katerem je lahko najbolj produktiven.

Naše rešitve uporabnikom omogočajo izboljšanje učinkovitosti procesov in
znižanje stroškov v proizvodnji in zgradbah. To dosegamo v sodelovanju
z uveljavljenimi svetovnimi podjetji za avtomatizacijo in digitalizacijo ter
lastnimi razvojnimi rešitvami, kot je družina programskih rešitev MePIS.
Smo mlad, uspešen in visoko usposobljen kolektiv, ki ceni znanje,
samoiniciativnost, odgovornost, dobre odnose in podpira osebni razvoj
vsakega sodelavca.
Trenutno zaposlujemo 5 doktorjev in 14 magistrov znanosti ter 69
sodelavcev z visoko ali univerzitetno izobrazbo s področij elektrotehnike,
računalništva, informatike in strojništva.
Sistematičen razvoj in raziskave izvajamo v okviru raziskovalnih skupin
Metronik Razvoj in Metronik Trajnostni razvoj, ki sta registrirani pri ARRS
in imata skupaj 60 raziskovalcev.
Pri razvojno raziskovalnih projektih pa se povezujemo tudi z vodilnimi
izobraževalnimi in razvojnimi ustanovami v Sloveniji – kot so IJS, IRI UL,
Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru,– ter v tujini, kot je Alpen-Adria
Universitat v Celovcu.

PET

Avtomatizacija, digitalizacija,
proizvodna informatika,
pametne zgradbe, industrija
4.0, IoT
Iščemo:
Študente višjih letnikov FE
in FRI, ki ob sodelovanju z
uveljavljenimi strokovnjaki
na področju avtomatizacije,
digitalizacije in razvoja
programske opreme
cenijo kakovost in odlično
uporabniško izkušnjo.
Nudimo:
Študentsko prakso;
študentsko delo, pri katerem
vas bosta spremljala mentor
in »buddy«, sodelovanje
v mednarodnih razvojnih
in izvedbenih projektih ter
možnost dolgoročnega
sodelovanja, saj se 80%
študentov po zaključku
študija pri nas redno zaposli.

ČET

Študenta Fakultete za
računalništvo in informatiko,
osnovno poznavanje
Jave, AngularJS, React,
PostgreSQL

Metronik je vodilni ponudnik inovativnih rešitev za avtomatizacijo in
digitalizacijo v industriji, zgradbah in infrastrukturnih podjetjih v Sloveniji.
Z vrhunsko tehnologijo in visoko kakovostnimi storitvami pa smo vedno
bolj prisotni tudi v mednarodnem prostoru in smo na dobri poti, da
postanemo vodilno podjetje za avtomatizacijo in digitalizacijo v Evropi.

Področje:

SRE

Iščemo:

LIT Transit je vodilno globalno podjetje v transportni industriji s
pisarnami v Trzinu, Mariboru, Londonu in Tokiu. Na svetovnem
trgu ponujamo oblačno platformo za celostno upravljanje
javnega transporta, rešitve iz področja avtomatskih plačilnih
sistemov in s pomočjo strojnega učenja zelo natančno
napovedujemo čase prihodov vozil v javnem transportu.
Naše rešitve so prisotne po celem svetu, med drugim v Hong
Kongu, Singapurju, Indiji, Kuvajtu, ZDA, Mehiki, Novi Zelandiji,
Veliki Britaniji, Peruju, na Japonskem, itd.

Se želiš pridružiti ekipi vrhunskih strokovnjakov za avtomatizacijo in
digitalizacijo v proizvodnji in zgradbah?

TOR

Programiranje, Umetna
inteligenca, Programska
oprema, Javni transport

Ali že poznate podjetje, katerega tehnologija na leto pomaga
opraviti 7 milijard voženj z javnim transportom?

Kontakt:
andreja.kerc@metronik.si.

PON

www.metronik.si in www.
mepis.eu
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PON

PET

ČET

Področje:

METRONIK

TOR

SRE

LIT TRANZIT

Iščemo:
tehniške profile: strojništvo,
elektrotehnika, mehatronika,
računalništvo, IT
Nudimo:
študentsko delo, opravljanje
prakse, delo na projektih,
izdelavo diplomskih
in magistrskih nalog,
raziskovalnih nalog,
zaposlitev

K sodelovanju in zaposlitvi vabimo predvsem profile tehniških
študijskih usmeritev: strojništvo, elektrotehnika, mehatronika, IT.

PON

Danes zavarovalnice želijo omogočiti zavarovancem čim več storitev
na daljavo. Skleniti polico, prijaviti škodo in imeti ogled cenilca ali
urejati druge zadeve brez obiska poslovalnice. To je težko, ker so
podatki o strankah in policah v jedrnih sistemih, robustnih in močno
varovanih, narejenih pred časom družbenih omrežij. Spraviti te
podatke v Facebooku podobno uporabniško izkušnjo je zapletena
in tvegana naloga.
IN2 je razvil paket rešitev INsurance2 DIGITAL, ki premosti to vrzel
med velikimi sistemi in digitalnim uporabnikom. Sestavlja ga jedrna
rešitev, digitalna poslovna platforma (povezuje podatke iz jedra do
uporabnika) in storitveni sloj (CRM, spletne poslovne rešitve, hitro
dodajanje open rešitev).
Z uporabo INsurance2 DIGITAL se dvigne uporabniško zadovoljstvo
in skrajša čas implementacije za 4-krat.

Kontakt:
job.gorenje.com

OUR HISENSE
EUROPE TEAM

www.gorenje.com/

WE ARE SEARCHING FOR YOUNG TALENTS
OF TECHNICAL STUDIES FLUENT
IN ENGLISH FOR:

RESEARCH & DEVELOPMENT
⁄ #SmartHomeAppliances ⁄
GENERAL MANAGEMENT
⁄ # Management trainee, HR, Finance, Other support functions ⁄
COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE
⁄ #eCommerce, IoT, #DigitalServices ⁄
QUALITY MANAGEMENT
⁄ #RootCause ⁄
PRODUCT MANAGEMENT
⁄ #DesignThinking ⁄
PRODUCTION MANAGEMENT
⁄ #Lean ⁄.

Digitalne rešitve za
zavarovalnice

PET

Hisense Gorenje je med vodilnimi evropskimi ponudniki aparatov
za dom. Kot del mednarodne skupine Hisense smo s svojimi aparati
prisotni v domovih kupcev v več kot 160 državah sveta. Dostop
do najsodobnejših tehnologij in vrhunskega znanja nam omogoča,
da razvijamo, proizvajamo in prodajamo vrhunsko oblikovane,
energetsko učinkovite in tehnološko najbolj napredne aparate na
trgu, zaposlenim pa odpira priložnosti za poklicno in osebno rast
v globalnem mednarodnem okolju. Kot odgovorno in inovativno
podjetje stremimo k ustvarjanju najboljših pogojev in odpiranju
priložnosti za rast zaposlenih.

Področje:

Iščemo:
Bodoče razvijalce rešitev
CRM, DEVOPS, JAVA in
ORACLE aplikacij.
Nudimo:
študentsko delo, zaposlitev

ČET

Elektronika, Programiranje,
Podatkovne baze,
Programska oprema

IN2 dela za zavarovalnice, med drugim Generali, Triglav, Vzajemna,
UNIQA, ASA Osiguranje.

Kontakt:
www.in2.si/

SRE

HISENSE GORENJE

V ekipo vabimo vse, ki želijo pri tem pomagati in:
• nadgraditi znanje iz Visual Studio.NET, ASP.NET, Angular.js,
Angular 2, C#, Javascript, Spring Boot, IntelliJ, PostgreSQL,
Jenkins, Docker, RabbitMQ, Redis, Elastic Search;
• Pridobiti izkušnje na razvojnih in podpornih projektih za velike
naročnike, na področju CRM, DEVOPS, JAVA aplikacije, ORACLE
aplikacije;
• Ustvariti osebne povezave v finančni in IT industriji.

TOR

Področje:

FULL-TIME
EMPLOYMENT

PON

PET

ČET

IN2

TOR

SRE

GORENJE

PART-TIME/
LIMITED-TIME
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V Špici imamo vedno odprta
vrata za mlade talente, ki jih
navdušujejo nove tehnologije.
Študenti/-ke se najprej
preizkusijo na želenem področju
v obliki študentskega dela. Dela
praviloma nikoli ne manjka
v razvoju software-a (.NET,
Angular, SQL, web) in pri razvoju
hardware-a/firmware-a (C/
C++). Vedno so dobrodošli tudi
talenti na področju tehničnega
in kreativnega pisanja, tehnične
podpore, grafičnega oblikovanja
(web design) ter prodaje in
marketinga.
Nudimo:
štipendije, prakse, sodelovanje
na poletni šoli, študentsko delo,
redno zaposlitev, sodelovanje
pri projektih, sodelovanje na
delavnicah, sodelovanje na
tekmovanjih

•
•
•
•
•

Sistem za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa Time&Space
Rešitve za oskrbno verigo Frontman
Rešitev v oblaku za upravljanje s časom na projektih My Hours
Rešitev v oblaku za beleženje delovnega časa All Hours
Rešitev za kontrolo pristopa v oblaku Door Cloud

Navdušujejo nas nove tehnologije, prav tako pa radi hodimo po robu
in odkrivamo nove svetove, ki nam omogočajo preboj v poslovni svet
na mednarodnem področju.

Energetika
Iščemo:
K sodelovanju vabimo
kandidate(-ke), ki jih
zanima področje: trgovanja
z energenti, analitike,
e-mobilnosti, samooskrbe
iz obnovljivih virov energije,
podatkovne znanosti in
inženiringa, programiranja,
procesna analitike in
digitalizacije poslovanja,
algoritemskega trgovanja.
Nudimo:
štipendije, prakse,
študentsko delo, redno
zaposlitev, sodelovanje pri
projektih

Špica Grupacija s podjetji na Hrvaškem, Srbiji, Bosni, Makedoniji,
Črni Gori, Londonu, New Yorku in Dubaju združuje že preko 150
strokovnjakov. Znotraj timov velja sproščen odnos in prijateljsko vzdušje,
za zaposlene pa na redni bazi organiziramo različne teambuildinge in
dogodke, s čimer še bolj krepimo naš moto »Best Together – Skupaj
smo najboljši«.

PET

Področje:

ČET

Iščemo:

Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb
na evropskem energetskem trgu, ki svojim partnerjem ponuja
najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa
energentov. Sledimo viziji brezogljične družbe in načrtujemo
prihodnost z učinkovito rabo obnovljivih virov energije in
prilagodljivim odjemom. Verjamemo, da do nje vodijo digitalizacija
in napredne tehnologije, zato smo usmerjeni k razvoju inovativnih
rešitev za trajnostni način življenja. Kovt eden vodilnih predstavnikov
energetske industrije se zavedamo tudi družbene odgovornosti.
Svoje poslanstvo udejanjamo z uporabo najnaprednejših modelov za
obdelovanje velikih količin podatkov, ki nam omogočajo učinkovito
implementacijo zelenih tehnologij.

SRE

Elektronika, Programiranje,
Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Programska
oprema

Špica International d.o.o. je vodilni regijski ponudnik rešitev za kontrolo
pristopa in registracijo delovnega časa, avtomatsko identifikacijo in
rešitev za oskrbno verigo. Tekom 30 letnega obstoja na trgu smo
pridobili bogate izkušnje, poglobljeno znanje ter široko bazo namestitev
tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Že od vsega začetka naša poslovna
strategija temelji na razvoju lastnih rešitev in svetovalnih storitvah.
To je tudi jedro naše dejavnosti in naša dolgoročna usmeritev. Plod
takšnega razvoja so:

Kontakt:
zaposlitev@gen-i.si
www.gen-i.si/

TOR

PET

ČET

SRE

Področje:

GEN-I

Kontakt:
katja.oblak@spica.com
www.spica.si/

PON

PON

TOR

Špica
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We’re looking for talents
with passion for technology
and motivation to experience
something new. In particular,
we focus on these fields of
studies: microelectronics,
electrical engineering, physics,
telematics, chemistry, material
science, process technology,
micro- & nanotechnologies,
mechatronics, mathematics, IT,
etc.
Nudimo:
It’s never too early to think
about the future. We ensure
that you gain practical
experience and increase your
expertise. This will enable you
to contribute to our innovative
products in the microelectronics
sector.

Infinum je neodvisna agencija za razvoj in dizajn programske
opreme, ki na tržišču obstaja že 16 let. Svojim strankam nudimo
popolno storitev in podporo v vseh fazah razvoja in oblikovanja
mobilnih aplikacij ter spletnih strani - razvoj kreativnega koncepta,
načrtovanje, grafični dizajn, programiranje, testiranje in objava. Našo
ekipo trenutno sestavlja preko 280 zaposlenih, vključno z razvijalci
mobilnih aplikacij, razvijalci spletnih strani in UI/UX dizajnerjev, ki
so locirani v ZDA in Evropi. Vsi naši inžinirji se ponašajo z večletnimi
izkušnjami z različnih strok ter so visoko uveljavljeni na svojih
področjih.

Študente tehničnih fakultet
z izrazitim interesom za
programiranje in razvoj
mobilnih in web aplikacij
(Android, iOS, Backend in
JavaScript).
Osebe motivirne za stalno
učenje, ki kažejo interes
tudi za aktivnosti zunaj
osnovnega študijskega
programa (pridobivanje novih
znanj, udeležba na izbirnih
predmetih, sodelovanje na
študentskih natečajih).

Naši naročniki so prepoznana podjetja, medijske hiše, ponudniki
telekomunikacijskih storitev in ostala podjetja, ki potrebujejo
profesionalen razvoj in oblikovanje programske opreme. Zaradi
našega kvalitetnega dela smo bili že večkrat prepoznani kot eno
izmed najhitreje rastočih podjetij na področju digitalnega razvoja
in dizajna.

Informatika
• Programiranje

PET

Področje:

• Spletno programiranje
• Android/iOS programiranje
Iščemo:

ČET

Iščemo:

Infinum predstavljajo mladi, ki cenijo smisel za humor, dobro
glasbo, kvalitetno kodo, lep dizajn in prijateljsko vzdušje. Mesečni
teambuildingi, fleksibilen delovni čas in delo od doma so le ene
izmed mnogih ugodnosti, ki jih delo v Infinumu ponuja. Zaposleni,
ki so specialisti na svojih področjih, delijo svoje znanje na blogu ter
preko raznolikih iniciativ kot je Infinum Akademija, ki odraža našo
predanost IT skupnosti.

SRE

Avtomatika, Elektronika,
Mehatronika, Umetna
inteligenca, Programska oprema

Does contributing to cutting-edge technology and to a
better world sound interesting to you? That’s exactly what
we do at Infineon Technologies Austria AG: We make life
easier, safer and greener – with technology that achieves
more, consumes less and is accessible to everyone.
Microelectronics from Infineon is the key to a better future.
Efficient use of energy, environmentally-friendly mobility
and security in a connected world – we solve some of the
most critical challenges that our society faces while taking
a conscientious approach to the use of natural resources.
In power semiconductors Infineon is the world market leader.
Microelectronics from Infineon connects the real and digital
world: Our chips enable intelligent mobility, efficient energy
management as well as secure data acquisition and transmission.
Whether in vehicles, smartphones, refrigerators, cash cards, ID
cards or in data centers, robots and industrial plants - knowhow from Infineon Austria can be found in many everyday
applications. Especially our R&D sites in Austria focus on the
development of ever smaller and more energy-efficient chips for
applications in automotive, industrial and consumer electronics.

Nudimo:
študentsko delo
redno zaposlitev

Kontakt:

Kontakt:

www.infineon.com/cms/austria/
en/jobs-austria/

human.resources@infinum.
com

TOR

PET

ČET

SRE

Področje:

Infinum

infinum.com/

PON

PON

TOR

Infineon
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Potreba po kadrih
tehničnega kova, je pri
nas zelo dobrodošla, saj
iščemo predvsem profile v
Elektroniki, Elektrotehniki
in Strojništvu. Dobrodošli
seveda tudi informatiki
in profili kandidatov v
podpornih sektorjih kot so:
Logistika, prodaja, nabava,
Projektno vodenje
Nudimo:
štipendije, prakse,
študentsko delo, redno
zaposlitev
Kontakt:
si.kadri@si.mahle.com
www.jobs.mahle.com/
slovenia/sl/

Podjetje nenehno sledi trendom in zahvaljujoč moderni razvojnoraziskovalni dejavnosti skrbi za zadovoljevanje potreb in zahtev
kupcev.
Prepoznavni smo po inovativnosti in visoki kakovosti tehnološko
naprednih proizvodov, ki jih razvijamo v sodobno opremljenem
razvojnem centru. Sedež podjetja je v Šempetru pri Gorici, hitro
rastoča razvojna oddelka pa sta tudi v Ljubljani in Mariboru. V
Sloveniji ima MAHLE še dve drugi proizvodni lokaciji: tovarno v
Bovcu in livarno v Komnu.
Zaposlenim nudimo veliko možnosti razvoja, globalno okolje ter
seveda dobro počutje, ki krepi organizacijsko kulturo in posledično
dolgoročno vpliva na uspešnost poslovanja. Vabljeni, da se nam
pridružite tudi vi, veseli vas bomo.

Zavarovalnice s pomočjo naše platforme sklepajo tudi police za
rakete in hišne ljubljenčke. Kot delodajalec zaposlenim omogočamo
celo paleto prednosti. Posebno pozornost namenjamo tudi prenosu
znanj med sodelavci. Ekipe sestavljamo s premišljeno kombinacijo
izkušenih ekspertov in tistih, ki šele vstopajo v svet tehnologije.
Izobraževanja so nam zelo pomembna, saj so del kariernega načrta
vsakega zaposlenega. Zaposleni se imajo pri nas možnost učiti
jezike, udeležujejo se delavnic, konferenc doma in v tujini.

Razvijalec programske
opreme

Naše podjetje je osredotočeno na medsebojno sodelovanje,
uvajanje novih tehnologij, nenehno rast timov in posameznikov.
Moderno, sproščeno in izzivov polno delovno okolje omogoča našim
zaposlenim, da dosegajo odlične rezultate. Nenehno širimo ekipe
in postajamo vedno boljši.
Prepričani smo, da so dobri odnosi in posluh za zaposlene
najpomembnejši faktor za uspeh podjetje.

Veči info najdete na naslednji povezavi: www.jobs.mahle.com/
slovenia

Programiranje, Spletno
programiranje, Umetna
inteligenca, Podatkovne
baze, Programska oprema

PET

Področje:

Iščemo:

DevOps Inženir
Sistemski Inženir

ČET

Iščemo:

Smo vodilni mednarodni ponudnik lastne programske opreme za
zavarovalniško industrijo, z ciljem pomagati zavarovalnicam, da
s tehnologijo dosežejo svoj potencial. Ustanovljeni leta 1989, že
desetletja pomagamo zavarovalnicam povečati svoje digitalne
zmogljivosti in dobiček. Naše podjetje zaposluje več kot 300 talentov
na svojem področju, v šestih podružnicah po Evropi.

Nudimo:
štipendije, prakse,
sodelovanje na poletni šoli,
študentsko delo, redno
zaposlitev

SRE

Avtomatika, Elektronika,
Programiranje, Mehatronika,
Podatkovne baze

Podjetje MAHLE Electric drives Slovenia sodi med največje Slo
izvoznike z 60 letno tradicijo na nacionalni ravni in prav lansko
leto smo beležili 100 obletnico naše globalne družbe MAHLE.
Razvijamo in proizvajamo zaganjalnike, alternatorje, motorje ter
električne pogonske in mehatronske sisteme. Izdelki so namenjeni
za industrijske aplikacije, kmetijsko in gradbeno mehanizacijo,
komercialna vozila, industrijska vozila, električna transportna
sredstva in avtomobilsko industrijo.

Kontakt:
career@adacta-fintech.com
www.adacta-fintech.com/

PON

TOR

PET

ČET

SRE

Področje:

ADACTA

PON

TOR

MAHLE
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• Tehnološke navdušence, ki si želijo
svoje znanje nadgrajevati in jih
zanimajo IT novosti
• Poslovne analitike s tehnološkim
znanjem, ki bodo skrbeli za vez med
naročniki in razvojem
• Razvojne inženirje z željo po
načrtovanju in razvijanju inovativnih
rešitev na področju plačilnih
instrumentov
Nudimo:
• Dolgoročno sodelovanje,
• Osebnega mentorja in sistematičen
proces izobraževanja v obdobju
uvajanja
• Delo v stalno rastočem, dobro
situiranem »fintech« podjetju s
številnimi možnostmi kariernega
napredovanja in osebnega razvoja
• Delo po načelih agilnega razvoja
• Številna strokovna izobraževanja in
usposabljanja doma in v tujini
• Prijazno, varno in stimulativno
delovno okolje
• Stalen stik z najnovejšimi
tehnologijami, razvojnimi okolji in
vodilnimi mednarodnimi dobavitelji
na področju plačevanja
• Sproščeno vzdušje in dobre odnose
v timu strokovnjakov, ki vas bodo
podpirali in vam s vsvojimi izkušnjami
pomagali pri vsakdanjem delu
• Opremo višjega cenovnega razreda
• Številna formalna in neformalna
druženja
Kontakt:

Zagotavljamo zanesljivo, varno in stroškovno učinkovito obdelavo
transakcij z različnimi bančnimi instrumenti. Smo procesor kartičnega
poslovanja, SEPA plačilnih instrumentov, POS mreže in bankomatske
mreže. Naše storitve izvajamo v šestih državah (Slovenija, Srbija,
Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Kosovo in Makedonija).
Vizija, ki jo zasledujemo, je, da smo odprto, povezano, digitalno
okolje, v katerem so plačila sestavni del našega vsakdana. Smo
integrirana platforma, ki temelji na ključni plačilni infrastrukturi,
in poenostavljamo kompleksnost z omogočanjem dostopa do
razvijajočega se transakcijskega ekosistema.
Zaposlujemo več kot 200 strokovnjakov, v zadnjih letih število
zaposlenih stalno raste zaradi razvoja novih storitev in izvedbe
novih projektov, iz česar izhaja tudi uspešno poslovanje podjetja.
Za razvoj zaposlenih skrbimo z začetnim strokovnim mentorstvom
in kasneje s skrbjo za profesionalno in osebno rast preko dela na
podlagi agilnih metodologij, preko napredovanja in nagrajevanja
ter preko uvedbe vloge karierne vodje, ki s coaching kompetencami
v partnerskem odnosu spodbuja razvoj zaposlenih.
V svoj tim z veseljem sprejememo tehnološke navdušence, ki uživajo
v timskem delu in si želijo soustvarjati pozitivno vzdušje, odprto
komunicirajo, stremijo k odličnosti in so ciljno usmerjeni.

Zagotovo imaš znanca ali družinskega člana, ki je kdaj izgubil kakšne
pomembne podatke. Mogoče se ti danes zdi izgubljena seminarska
naloga nepopravljiva škoda, predstavljaj pa si, da fakulteta izgubi
ocene študentov, podjetje emaile strank ali banka dnevne bančne
transakcije. Neprijetno.
Teh težav se dobro zavedamo tudi v podjetju HYCU (“hajku”), kjer
razvijamo super-duper in fancy rešitve za varnostno kopiranje
podatkov, aplikacij ter strežnikov, pa naj bodo ti “v oblakih” ali
“na tleh”.
Data protection je izredno široka in zanimiva panoga. Dnevno
se srečujemo s SaaS aplikacijami v javnih oblakih, kot sta Google
Cloud in Microsoft Azure, z različnimi tipi virtualizacijskih okolij in s
strežniškimi tehnologijami, ki jih najdeš le v največjih podatkovnih
centrih čez lužo. A si razumel/a namig? Področij, kjer lahko v HYCU
najdeš svoj kotiček, je ogromno in vedno smo veseli odprtih glav
in zanosa.
Nimaš izkušenj? Ne skrbi, ob strani ti bodo stali inženirji s 15+ letnim
znanjem, mlajša generacija pa bo poskrbela, da se boš med nami
vedno počutil/a odlično.
Če še nisi slišal/a za nas, se oglasi, in povedali ti bomo vse, kar te
bo zanimalo.

/www.bankart.si/

Področje:
zaščita podatkov,
programiranje, oblaki,
virtualizacija, Java, Linux

PET

“Obstajata dve vrsti ljudi, tisti, ki delajo varnostne kopije, in tisti,
ki jih še bodo.”

Iščemo:
mlade inženirke in
inženirje, odprte za
nove izzive in delo s top
tehnologijami v zabavnem in
vzpodbujajočem okolju

ČET

Iščemo:

Bankart d.o.o. je vodilno slovensko podjetje na področju procesiranja
sodobnih plačilnih instrumentov. Ustanovljeno je bilo leta 1997,
pričetek delovanja datira z aprilom 1998.

Nudimo:
študentsko delo, redno
zaposlitev
Kontakt:
recruitment@hycu.com
www.hycu.com

SRE

informatika, analitika, razvoj
programske opreme

TOR

Področje:

HYCU

PON

PET

ČET

SRE

TOR

PON

BANKART

42

43

Pozicije: Junior Java Backend
Software Developer, Junior
Data Scientist, Database
Administrator
Obvezno: osnovno znanje
objektnega programiranja v
Javi
Zaželeno: poznavanje
mikrostroritvene arhitekture,
znanje REST/SOAP in JPA,
poznavanje principov
podatkovne analitike in
strojnega učenja.
Nudimo:
študentsko delo, redno
zaposlitev, štipendije,
somentorstvo pri zaključnih
nalogah

Velik poudarek namenjamo tudi raziskavam in razvoju povsem novih tehnologij. Za
projekti, kot sta MediusCloudSE – oblačna storitev, ki omogoča emulacijo brezstičnih
pametnih kartic z uporabo mobilnega telefona preko NFC tehnologije – ter Blocksquare.
io, ki omogoča mikro-investiranje v nepremičnine na podlagi tehnologije blockchain,
stoji prav naša razvojna ekipa.
KAJ LAHKO PRIČAKUJEŠ?
trenutno remote work z možnostjo dela tudi v udobni pisarni v Tehnološkem parku
uvajanje v delo z mentorjem
delo v sproščeni ekipi mladih računalniških navdušencev
možnost dodatnega izobraževanja na spletnih tečajih in konferencah v tujini ter
možnost pridobitve uveljavljenih certifikatov, saj visoko cenimo novo znanje in
inovativne pristope k reševanju izzivov
• ugodnosti, ki poskrbijo za dobro počutje na delovnem mestu
• možnost kasnejše zaposlitve
•
•
•
•

IŠČEMO TEBE?
•
•
•
•
•
•

Če...
- si študent/-ka zadnjih letnikov 1. ali 2. stopnje na FRI
- iščeš fleksibilno študentsko delo (ali se že spogleduješ z redno zaposlitvijo)
- hočeš spodobno urno postavko in možnost kariernega razvoja
- imaš osnovno znanje Java programiranja
- se ne bojiš se novih izzivov in razmišljanja ‘outside the box’

Želiš graditi kariero v odlični ekipi na informacijsko-tehnoloških projektih digitalne
transformacije? Že zdaj poišči poklicno priložnost v podjetju svoje prihodnosti!

programiranje, spletno
programiranje, programska
oprema

V Endavi je ustvarjanje in povezovanje praktično neomejeno! Uresničuješ svojo
strast do tehnologije, pridobivaš neprecenljive izkušnje ter razvijaš znanje z
odličnimi sodelavci, privlačnimi strankami in najsodobnejšimi tehnologijami.
Ko vstopiš v Endavo, postaneš član odlične ekipe. Tvoja pot gre lahko samo
še navzgor. Poskusi! Naša vrata so odprta za vse, ki jim je tehnologija v krvi,
reševanje problemov izziv in motivacija sodelovanje v top ekipi.
Kdo je Endava?
Podjetje Endava, d. o. o. je nastalo s povezovanjem vodilnega regionalnega
ponudnika storitev razvoja digitalnih rešitev Comtrade Digital Services in globalne
poslovne skupine Endava. Skupina Endava povezuje več kot 7.200 zaposlenih,
ki delujejo v razvojnih centrih po 19-ih državah Evrope in Južne Amerike.

PET

Področje:

Iščemo:
Diplomantke/diplomante
različnih smeri (računalništvo
in informatika ali sorodno
področje), ki so predani
strokovnosti ter novim
tehnologijam in jih zanima
razvoj programske opreme.

ČET

Iščemo:

Izstrelitev med zvezde je stvar tvoje karierne odločitve!

Kako v Sloveniji?
Kot član slovenske ekipe boš lahko sodeloval na prebojnih projektih, ki jih
izvajamo z naročniki po vsem svetu. Dejavni smo v različnih panogah in na
tehnoloških področjih: mobilnost, logistika, energetika, javna uprava, bančništvo,
zavarovalništvo in finančne tehnologije, AI, blockchain, zdravstvo, telekomunikacije,
mediji in trgovina.
Nudimo ti stalen strokovni in karierni razvoj v enem najboljših delovnih okolij v
Sloveniji in delovno mesto na treh lokacijah (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica).
Zgrabi priložnost in nas kontaktiraj!
https://cds.oneassessment.com/job/Job-Fair-SLO-Students-Bm2y8/apply

....potem se nam predstavi na Hitrih zmenkih ali pošlji svoj CV na jobs@medius.si.

Nudimo:
prakse, študentsko delo,
redno zaposlitev, delo na
projektih
Kontakt:
eva.jersan@endava.com
www.comtradedigital.com
www.endava.com

Kontakt:

SRE

razvoj JavaEE poslovnih
aplikacij, web aplikacij,
big-data alikacij, mobilnih
aplikacij, ML in AI

MEDIUS je inovativno, večkrat nagrajeno podjetje, usmerjeno v razvoj kompleksnih
poslovnih računalniških sistemov in po meri narejene programske opreme.
Organizacijam pomagamo pri uvajanju najsodobnejših informacijskih sistemov
na osnovi odprtokodnih Java rešitev ter pri uvedbi aplikacij, ki temeljijo na ML
in AI. Izkušnje imamo pri razvoju velikih projektov v Sloveniji in tujini s področja
telekomunikacij, loterijskih sistemov, e-uprave, transporta, farmacije in drugih.

TOR

PET

ČET

SRE

Področje:

ENDAVA

jobs@medius.si
www.medius.si/

PON

PON

TOR

Medius
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Razvojni inženir – razvoj programske
opreme (analiza, načrtovanje,
programiranje in testiranje); delo
z bazami podatkov, znanje višjih
programskih jezikov (Labview,
Leder, Twincat); programiranje
krmilnih sistemov. Informatik za
programsko opremo – postavitev
in vzdrževanje strojne opreme in
sistema postavitve informacijske
podpore; poznavanje strojne
informacijske opreme na zahtevnejši
ravni. Tehnolog elektrotehnike
– poznavanje programskih orodij
na zahtevnejši ravni (Autocad,
Solidworks); določanje merilnih
instrumentov, kabliranje, zagon
in testiranje strojev; poznavanje
elektrotehnike in mehanike. Tehnolog
elektrotehnike in instrumentacije –
poznavanje industrijsko-procesne
instrumentacije; upravljanje merilnoregulacijskih sistemov; nadzor
instalacij merilnih naprav in armatur;
kabliranje; poznavanje elektrotehnike
in mehanike; poznavanje programskih
orodij na zahtevnejši ravni (Autocad).

Nudimo:
redno zaposlitev, sodelovanje pri
projektih

Strokovnost in inovativnost

Priložnosti za študente:

Naši inženirji imajo potrebna znanja in izkušnje, da projektirajo
še tako kompleksne in interdisciplinarne projekte. Z izkušnjami,
znanjem in z nenehnim izobraževanjem smo v koraku s svetovnimi
tehnološkimi trendi in jih tudi soustvarjamo. Naši strokovnjaki
so diplomirani inženirji strojništva, kemije, fizike, elektrotehnike,
materialov, računalništva in informatike.
Vrednote
Naše vrednote – zanesljivost, odličnost, fleksibilnost, pripadnost in
integriteta – nam pomagajo graditi skupno kulturo in nas vodijo v
vseh naših odločitvah. V podjetju si prizadevamo za najvišjo raven
poslovne etike.

• Mentorsko delo z osnovnošolci in srednješolci (projektno delo,
organizirani krožki in tehniški dnevi, interaktivne delavnice)
• Delo v razvojnem oddelku (prototipno razvijanje naprav in
izdelkov po naročilu, sodelovanje na raziskovalnih projektih,
poudarek na vgrajenih sistemih in 3D tisku)
• Delo na diplomski nalogi, ki je neposredno povezana z
gospodarstvom in slovenskimi podjetji, kot so Dewesoft, Hidria,
Kolektor in Vip Virant
• Od igre s tehnologijo, do dela z industrijo.

/
Iščemo:

PET

Podjetje TECHNOBELL odlikujeta tesno sodelovanje s kupci in
stalna ter usmerjena podpora. Našim strankam nudimo tehnično,
komercialno in organizacijsko podporo, od začetne faze projekta
do končne izvedbe projekta ter širok izbor poprodajnh aktivnosti,
od rezervnih delov do usposabljanj. Prav tako svetujemo pri
implementaciji sistemov za informacijski nadzor poslovnih procesov.

Visoko kakovostne rešitve

Področje:

/
Nudimo:
/
Kontakt:
pisarna@404.si

ČET

Iščemo:

Zavod 404 je kot prvi mladinski tehnološko raziskovalni center
bil ustanovljen z namenom, da mladim omogoča razvoj in delo v
tehnološkem svetu. Mladi se učijo programiranja, konstruiranja,
uporabe strojne opreme (npr. uporabe laserskega rezalnika,
stružnice, CNC rezkarja), modeliranja, načrtovanja in izdelave vezij,
3D tiska in mnogih drugih sodobnih, kot tudi klasičnih tehnoloških
procesov. Naši mentorji in zaposleni se tekom izobraževanja
mladih, izobražujejo tudi sami in tako pridobijo znanja za delo na
razvojnih projektih. Razvojni oddelek se osredotoča predvsem na
vgrajene sisteme, lastne didaktične pripomočke in produkte, ter
prototipne izdelke za mlada podjetja in 3D tisk na področju farmacije,
gradbeništva, prehrambene industrij in prototipiranja. Študente
povezujemo z industrijo preko dela na realnih izzivih gospodarstva
v okviru projekta Diplomaton.

http://404.si/

SRE

Avtomatika, Elektronika,
Informatika, Programiranje,
Strojništvo, Kemijsko inženirstvo

Podjetje TECHNOBELL d.o.o. Koper, Inženiring inovativnih tehnologij,
je visoko specializirano podjetje za projektiranje petrokemičnih
procesov in konstrukcijo opreme (anhidrid maleinske kisline, anhidrid
ftalne kisline, poliesterske smole ipd.), za projektiranje in izdelavo
strojev za proizvodnjo poliestrskih cevi – GRP tehnologije (Glass
Reinforced Polyester) ter za proizvodnjo in prodajo poliestrskih smol.

TOR

Področje:

ZAVOD 404

Kontakt:
info@technobell.eu

PON

PET

ČET

SRE

TOR

PON

TECHNOBELL

www.technobell.eu/
www.technobell.si/
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Iščemo diplomante Fakultete
za elektrotehniko: področje
razvoja elektronike (HW, SW,
FW), zanimanje za industrijo
4.0., testiranje prototipov
v razvojnem laboratoriju
– robotika, industrijski
inženiring – avtomatika,
ambiciozne, inovativne,
proaktivne.
Nudimo:
štipendije, prakse,
študentsko delo, redno
zaposlitev, sodelovanje pri
projektih, sodelovanje na
delavnicah, vajeništvo

Kot del mednarodnega koncerna BSH Home Appliances Group so
največji proizvajalec malih gospodinjskih aparatov v Evropi, eno
največjih podjetij v Sloveniji in tudi med najpomembnejšimi podjetji
v koncernu BSH. Zagotovilo, da bodo to ostali tudi v prihodnje jim
predstavljajo motivirani, inovativni in dobro usposobljeni zaposleni.
Ti so temelj uspešnega poslovanja podjetja, zato je skrb za njihovo
rast in razvoj pomemben element strategije podjetja. Odgovornost
do zaposlenih izkazujejo skozi ustvarjanje sodobnega in agilnega
delovnega okolja, v katerem lahko zaposleni razvijajo svoj potencial
in optimalno izkoristijo svoje veščine. Z lokalnimi in globalnimi
znamkami kot so Bosch, Siemens, Gaggenau in Neff poudarek dajejo
inovativnosti, ki pa se ne nanaša zgolj na proizvode in storitve pač
pa je gonilo načina, na katerem sodelujejo in si izmenjujejo ideje.

/
Iščemo:

PET

Področje:

/
Nudimo:
/
Kontakt:
/

ČET

Iščemo:

Celtra is an ad-tech company that is on the journey of building two
world-class products with lot of exciting projects and technical
challenges ahead. The first product (Creative Enablement or CE)
has already been a growing market leader for a couple of years
now, helping companies such as CNN, TripAdvisor, Bloomberg,
NBCU, and Business Insider monetize their advertising inventory.
With our second, younger product (Creative Automation or CA), we
are chasing a much bigger opportunity by helping brands produce
a massive amount of content better, faster, and more efficiently.
Although its development is still in the early days, it already includes
an impressive list of customers such as Spotify, adidas, Shopify,
Unilever, P&G, LEGO, Lululemon, and many others

celtra.com/

SRE

Avtomatika, Elektronika,
Mehatronika, Robotika

Podjetje BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje je specializirano za razvoj
in proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane in
napitkov in odgovorno za prodajo bele tehnike v JV Evropi.

V BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje želijo spreminjati stvari na bolje
in s svojimi izjemnimi rešitvami nenehno izboljševati kakovost
življenja ljudi. Pridružite se jim in poiščite dom svoji karieri.

Kontakt:
dejana.bacic@bshg.com

TOR

PET

ČET

SRE

Področje:

Celtra

www.bsh-group.com/si/

PON

PON

TOR

BSH Hišni aparati
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Nudimo:
Študentsko delo, prakso,
redno zaposlitev
Kontakt:
info@enerdat.com
www.enerdat.com

Enedat-S je ponudnik sistemov za zajem in upravljanje merilnih
podatkov za distribucijska podjetja in poslovne uporabnike.
Z našim prilagodljivim pristopom ter našo interoperabilno,
kakovostno programsko in strojno opremo ter storitvami
zagotavljamo trajne rešitve na energetskem trgu.
Razvijamo programsko opremo za zbiranje, analiziranje in
upravljanje podatkov pametnega števca (elektrika, plin, voda
in toplota), ki zagotavlja najboljše rešitve za naše kupce.
Naša vizija je postati vodilni globalni ponudnik »pametnih
rešitev«, ki bodo omogočale našim strankam uspešno soočanje
s prihajajočimi izzivi ter omogočale maksimalni donos njihovih
investicij v energetske rešitve.
Z več kot 200 sistemi smo prisotni po celotni Evropi, Afriki,
Aziji in Avstraliji.

sistemska integracija, zaščita
sistemov, projektiranje

Storitve
•
•
•
•
•

Projektiranje sekundarnih sistemov – tovarniška dokumentacija in
dokumentacija kompletnih postrojev;
Konfiguriranje in parametriranje sekundarnih sistemov;
Proizvodnja omar – kapaciteta do 300 omar letno;
Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon sekundarnih sistemov;
Aplikativne študije – študije omrežij, določanje koncepta sekundarnih sistemov,
izdelava načrta selektivnosti in izračun nastavitev zaščitnih sistemov;

Kupci in končni uporabniki
Naši kupci so večinoma nosilci projkta, ki sodelujejo pri infrastrukturnih projektih
po celem svetu, v manjšem delu sodelujemo tudi direktno s končnimi uporabniki.
Končni uporabniki so podjetja ki se ukvarjajo s proizvodnjo, prenosom in
distribucijo električne energije in večji industrijski porabniki.

Iščemo:
/
Nudimo:
stalna zaposlitev
Kontakt:
Tel: (01) 583 73 30
Email: info@cce.si
Naslov podjetja: Stegne 21c,
1000 Ljubljana
Podrobnejše informacije
najdete na: http://www.cce.si

Proizvajalci opreme

PON

Pri svojih projektih uporabljamo opremo renomiranih proizvajalcev.
• Zaščitna in kontrolna oprema: ABB, GE (nekdanji Alstom), SEL, Siemens, …
• Telekomunikacijska oprema: ABB, ECI, GE
• Stikalne omare in oprema: Rittal, Phoenix Contacts, Schrack, Kraus&Naimer, …
• Ostala oprema: Belden, MOXA, Lenovo, SuperMicro, Elpros, …

since 1990
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PET

Naša dejavnost vključuje sisteme zaščite, lokalnega upravljanja, nadzorne sisteme,
sisteme za obračunske meritve, sisteme pomožnega napajanja, telekomunikacijske
sisteme ter sisteme WAMS.

ČET

Iščemo kader željan
znanja na področju: IT
arhitekture, postavitve in
vzdrževanja strežnikov,
razvoja programske
opreme, analitike podatkov,
napovedi, tehnične prodaje,
marketinga,…

Področje:

SRE

Iščemo:

Naprednim podjetjem pomagamo varno upravljati energijo
in merilne sisteme.

CCE je sistemski integrator sekundarnih sistemov elektroenergetskih objektov.

TOR

energetika, razvoj
programske opreme, meritve,
analitika podatkov

Inovativne rešitve za pametno načrtovanje in upravljanje
energije
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PON

PET

ČET

Področje:

CCE

TOR

SRE

Enerdat-S

PET

ČET

Področje:
Energetika, Avtomatika,
Elektronika, Programiranje,
Podatkovne baze

Kot globalni strokovnjak za upravljanje energije in avtomatizacijo
v več kot 100 državah ponujamo integrirane energetske rešitve
za segmente, kot so domovi, komercialne stavbe, podatkovni
centri, infrastruktura in industrija.

Iščemo:
Študentko/a za pomoč pri
snovanju tehničnih rešitev s
področja napajanja, nadzora
in avtomatizacije stavb. Delo
od doma in na lokaciji BTC.
Nudimo:

Št. zaposlenih: 135.000 v več kot 100 državah
Prihodki v 2019: 27,2 mrd
EURDelež prihodkov namenjenih za R&D: 5%
Slogan: Life is On

Študentsko delo
Kontakt:
Email: peter.usenicnik@se.com
Naslov podjetja: Ameriška
ulica 8, 1000 Ljubljana
Spletna stran:
https://www.se.com/ww/en/

Iščemo: Študentko/a za pomoč pri snovanju tehničnih rešitev
s področja napajanja, nadzora in avtomatizacije stavb.
Delo od doma in na lokaciji BTC. Pošlji CV na: peter.usenicnik@
se.com

Because the world needs software to work perfectly.
We are one team: we share goals, responsibilities, and decision-making
powers. We aren’t all the same, and therefore we benefit from our differences.
We have the type of curiosity which drives us to go beyond obvious solutions
and to shape the future. If we face setbacks, we do so together; exploring
the reasons and finding a new approach. We focus on the value and push
boundries to stay one step ahead.
Why Dynatrace? At Dynatrace, we design & create smart software for
monitoring application performance, system infrastructure, and user
experience. We build an all-in-one Software Intelligence Platform that
provides answers, not just data. Full-stack coverage, AI-powered and
automated. The world’s leading companies, such as Amazon, BMW and
Delta Airlines, put their trust in us and our solution. Our work focused on
value, as will yours if you join our team.
Our R&D Labs: Linz (Engineering HQ), Hagenberg, Vienna, Graz, Klagenfurt,
Gdansk, Barcelona, Detroit, Boston, San Francisco
Check out: jobs.dynatrace.at

Področje:
Practices – Agile Methods,
DevOps
Languages – Java,
TypeScript, C++, JavaScript,
C#, Golang, Swift
Cloud – AWS, Microsoft
Azure, Google Cloud
Platform, Kubernetes
Web – Angular
Iščemo:
Looking for teammates
who appreciate open
communication and face
challenges together as a
team?
Nudimo:
stalna zaposlitev
Kontakt:
https://jobs.dynatrace.at

TOR

SRE

Dynatrace

Schneider Electric

PON

https://www.dynatrace.com/
company/careers/austria/
jobs/
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Imaš tudi ti željo organizirati dogodke, kot je EESTEC JobFair?
Bi rad poceni potoval po Evropi in spoznal študente drugih držav?

EESTEC JobFair 2021
Zaposlitveni sejem
8. - 12. marec 2021
Fakulteta za elektrotehniko
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Spletna stran: www.jobfair.si
Facebook: JobFairLjubljana
LinkedIn: EESTEC JobFair

Izpolni formo na: eestec-lj.org/pridruzi-se-nam
Redni sestanki: vsako sredo ob 19:30
Za ostale informacije: info@eestec-lj.org

EESTEC, društvo študentov elektrotehnike in računalništva
Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.eestec-lj.org
Informacije: info@eestec-lj.org
Facebook: www.facebook.com/eestecLjubljana
YouTube: EESTEC LC Ljubljana
LinkedIn: EESTEC JobFair
Vodja projekta JobFair: EESTEC LC Ljubljana
Uredniki brošure: Mark Juvan, Nejc Mirtič
Oblikovanje brošure: Nejc Mirtič, Mark Juvan
Lektura brošure: Mark Juvan, Mojca Fortunat, Maja Mlekuž, Nejc
Mirtič

Ljubljana, marec 2021
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