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Kdo smo EESTEC
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SREBRNI SPONZORJI

BRONASTI SPONZORJI

Program sejam EESTEC JobFair
Ponedeljek, 21. marec Fakulteta za elektrotehniko

Torek, 22. marec

Fakulteta za elektrotehniko

1 Zarja elektronika
2 Renishaw
3 Endava
4 BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
5 Lek
6 Elaphe
7 SmartCom
8 SRC
9 Gen-i
10 Siemens
11 Telecom
12 Špica

TOREK 22.3.2022

PONEDELJEK 21..3.2022

Razpored podjetji po stojnicah FE

1 Epilog
2 Cosylab
3 Iskraemeco
4 Infineon Technologies Austria AG
5 Httpool
6 iSystem Labs
7 Domel
8 Be-terna
9 Metronik
10 NIL
11 Gorenje
12 Siemens

SREDA 23.3.2022

Razpored podjetji po stojnicah FRI

1 NIL
2 Agiledrop
3 H-bit, d.o.o.
4 nChain
5 Modra Jagoda
6 Metronik
7 Mikrocop
8 Comtrade
9 Agilcon
10 Outfit7 Group
11 Ixtlan team
12 Xlab

13 Httpool
14 Smartis
15 iSystem Labs
16 Zarja
elektronika
17 Medius
18 Kamino
19 Infinum

1 nChain
2 Agiledrop
3 Kamino
4 Epilog
5 Mikrografija
6 Krka
7 Adacta
8 Endava
9 Agilcon
10 Infinum SI
11 Ixtlan team
12 Cosylab

13 Danfoss
14 Bankart
15 Zemanta
16 Oryx Gaming
17 Sinergise
18 H-bit, d.o.o.
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KAMINO, d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

ŠTEVILKA STRANI: 12
Kdo si ti?

Programiranje, Android/IOS programiranje

Študente, absolvente ter diplomante Fakultete
za računalništvo in informatiko, ki se najdete v
našem opisu “Kdo si ti?” in želite postati vrhunski
strokovnjaki za razvoj mobilnih aplikacij.

Zanima te ustvarjanje naprednih mobilnih aplikacij. Želiš si
sodelovati pri reševanju tehničnih izzivov in oblikovanju rešitev na
raznolikih projektih. Zanima in veseli te mobile (iOS, Android ali
Flutter) ali backend development, UX/UI oblikovanje ali QA. Veš,
da odličen strokovnjak postaneš s tem, da pridobiš več znanja,
najbolje s pomočjo mentorja in ekipe. Iščeš študentsko delo, prakso
ali zaposlitev v podjetju z mladim kolektivom, ki spoštuje tvojo
individualnost in spodbuja prijateljske odnose med sodelavci. Tvoj
cilj je postati vrhunski team player in strokovnjak_inja za razvoj
mobilnih aplikacij.
Kdo smo Kamino in kaj počnemo?

Nudimo
Prakse, študentsko delo, redno zaposlitev,
sodelovanje pri projektih, sodelovanje na
delavnicah

Kontakt
https://kamino.si
https://www.facebook.com/KaminoMobile

Kamino smo specialisti za razvoj premium mobilnih aplikacij.
Verjamemo, da je dobra aplikacija tehnološki dosežek in hkrati
umetnost. Smo strokovnjaki s pisarno v Ljubljani ter s sodelavci iz
cele Slovenije in tujine.

Večina naših aplikacij je napisanih v 100 % native jezikih:
Swift za iOS in
Kotlin za Android.
Preostale aplikacije so zgrajene v frameworku Flutter.
Vsaka ekipa v Kaminu je specializirana za eno platformo, kar našim strokovnjakom omogoča fokus in stalen
profesionalni razvoj. Tako smo sposobni razviti tudi najkompleksnejše rešitve za naše naročnike iz tujine.
UX/UI oblikovalci že od začetka vsakega projekta skrbijo, da so naše rešitve vizualno privlačne, predvsem pa
enostavne za končnega uporabnika. Ločena ekipa skrbnikov kakovosti (QA) na koncu procesa zagotavlja, da so
vse naše aplikacije stabilne in varne za uporabo.
P. S. Med odmori se sproščamo ob svežem sadju, brezplačni kavi in igranju retro arkad ali PlayStationa.

Agilcon, d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Android/IOS
programiranje

Iščemo programerja z izkušnjami in znanjem
jezikov Java in JavaScript ter razumevanjem
objektno usmerjenega programiranja (izkušnje
z vsaj enim OOP jezikom - Java, C#, Python).
Pričakujemo dobre komunikacijske veščine ter
zanimanje za izgradnjo poslovnih aplikacij.

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
www.agilcon.com
https://www.facebook.com/agilcon
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Agilcon je dinamično podjetje, popolnoma osredotočeno na gradnjo
sodobnih CRM (Salesforce CRM) in HRM (Gecko HRM) poslovnih
rešitev v oblaku, celoten razvoj pa temelji na oblačni platformi
Force.com. Smo največji regionalni partner podjetja Salesforce.com,
ki je vodilni globalni ponudnik oblačnih in mobilnih informacijskih
rešitev.
Ekipa 65 zaposlenih danes poleg domačih pisarn zaseda še pisarne
v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Zaposlene povezujejo strast do
gradnje aplikacij, ki uporabnikom olajšajo delo, strast do športa
(jutranje Šmarke, popoldanski Ratitovec, poletna odbojka na mivki
...), strast do novih znanj in gradnja simpatičnega in sproščenega
delovnega okolja ter medsebojnih odnosov.
V Agilconu smo pionirji pri uvajanju rešitev v računalniškem oblaku
v srednja in velika slovenska podjetja. Naše mobilne in spletne
aplikacije uporabljajo podjetja, kot so Outfit7, Petrol, Gorenje in
Zavarovalnica Triglav. V Agilconu posebno pozornost posvečamo
izboru in razvoju sodelavcev, z visoko stopnjo strokovnosti, strasti in
motivacije, saj se zavedamo se, da so zaposleni srce podjetja.

Agiledrop
Stojnice:

PON

TOR

SRE

ŠTEVILKA STRANI: 16
Vodilni strokovnjaki za razvoj naprednih spletnih rešitev.

Informatika, Programiranje, Spletno programiranje

Spletne razvijalce

Agiledrop deluje na globalnem trgu, kjer za velike blagovne znamke
in pomembne organizacije razvija napredna spletna mesta,
aplikacije in trgovine. Skupaj z agencijami iz celega sveta naša ekipa
razvija spletne rešitve za podjetja, kot so Nestlé, Qatar Airways,
Addiko Bank, Radio France in UNESCO. Projekti, na katerih delamo,
so spletne aplikacije in platforme, ki jih dnevno uporablja več sto
tisoč ljudi. Do danes ima ekipa za sabo več kot 200 uspešnih
projektov.
Prisegamo na najnovejše tehnologije in moderne prakse razvoja,
tako našim zaposlenim omogočamo vedno nove razvijalske izzive
v optimalnih delovnih pogojih, naročnikom pa zagotavljamo najvišji
standard kakovosti.

Nudimo
Redno zaposlitev

Kontakt
https://www.agiledrop.si/
https://www.linkedin.com/showcase/agiledropslovenia/

Naša ekipa, ki šteje že več kot 70 zaposlenih, prihaja iz cele Slovenije, saj imamo
pisarne v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu, seveda pa omogočamo tudi delo od doma. Si želiš postati
del super ekipe, ki te bo vedno cenila in ti stala ob strani?
Ponujamo ti redno zaposlitev v podjetju, kjer zadovoljstvo zaposlenih postavljamo na prvo mesto.
Kaj nudimo zaposlenim?
Uvajalni projekt
Ko se pridružiš naši ekipi, te najprej čaka uvajalni projekt, kjer se spoznaš s sodobnimi praksami razvoja
Drupal predlog ter Drupal konfiguriranjem (site-building). Seveda dobiš tudi mentorja, ki te vodi skozi uvajalno
obdobje. In samo brez skrbi - tudi po končanem uvajalnem obdobju spodbujamo celo ekipo k podpori in
medsebojnemu sodelovanju.
Jasno začrtana poklicna pot
Transparentni smo glede možnosti napredovanja. Tekom zaposlitve bomo spremljali tvoje tehnično znanje,
samostojnost in prispevek podjetju ter skladno s tem nagradili tvoj napredek.
Mirno in nestresno delovno okolje
Zavedamo se, kako kako pomembno je, da se na delovnem mestu vsi počutimo prijetno, zato so dobri odnosi
med sodelavci in vodstvom na prvem mestu. Vzdušje v pisarnah je sproščeno, velik poudarek namenjamo tudi
ravnovesju med delom in prostim časom, saj smo pristaši tega, da so prosti popoldnevi namenjeni druženju s
prijatelji, družino in hobijem. Nadure so redke, če pa so, so dodatno plačane.
Skupna kosila, teambuildingi in ostala druženja
Pikniki, teambuildingi, skupne športne aktivnosti in druga druženja so odlična priložnost, da krepimo ekipni
duh, se med seboj še bolje povežemo in spoznamo v še bolj sproščenem in neformalnem vzdušju.
Pridruži se nam!

Cosylab
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Elektronika, Informatika, Programiranje,
Programska oprema, Sistemski inženiring,
Snovanje vgrajenih sistemov

Iščemo študente FE, FRI, FMF in drugih
naravoslovnih ved, ki znajo rokovati s katero od
naslednjih tehnologij: C++, C#, Java, Python, FPGA,
Linux, EPICS, Tango, LabVIEW, WinCC OA, PLC
(Siemens & Beckhoff).

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
https://www.cosylab.com/
https://twitter.com/CosylabHQ
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Razvijamo rešitve, ki prispevajo k znanstvenim dosežkom,
zdravljenju raka in razvoju čiste fuzijske energije. Se pridružiš?
Kdo smo?
Smo inženirji in inženirke. Smo programerji in programerke. Smo
fiziki in matematiki. Smo elektrotehniki in družboslovci. Smo vodje
in strokovnjaki.
Smo gamerji in ustvarjalci. Smo športniki in glasbeniki. Smo
raziskovalci in hribolazci. Smo introverti in ekstraverti.
Predvsem pa smo ljudje za ljudi in iskreni odnosi so nam zelo
pomembni.
Kaj delamo?
Cosylab je vodilni ponudnik programskih rešitev za najbolj
zapletene, natančne in napredne sisteme na svetu. S svojimi
rešitvami prispevamo k odkrivanju znanstvenih dosežkov, razvoju
najsodobnejših načinov zdravljenja raka ter dostopnosti čiste
fuzijske energije na prihodnjem energetskem trgu.

Naše rešitve so vgrajene v najpomembnejše mednarodne znanstvene projekte, npr. CERN in ITER; Uporabljajo
jih največji proizvajalci medicinskih pripomočkov in centri za zdravljenje raka po vsem svetu, npr. Varian in
Massachusetts General Hospital. Naše inženirsko strokovno znanje pomaga inovativnim zagonskim podjetjem
s področja medicinskih pripomočkov, da svoje izdelke hitreje ponudijo pacientom.
Tehnologije, ki jih uporabljamo?
C++, C#, Java, Python, FPGA, Linux, EPICS, Tango, LabVIEW, WinCC OA, PLC (Siemens & Beckhoff), in druge.
Področja dela pa zajemajo tudi sistemski inženiring, snovanje vgrajenih sistemov, razvoj elektronike ter
zagotavljanje skladnosti z regulatornimi zahtevami.
Cosylabove vrednote: Misli drzno, delaj trdo, bodi skromen in uživaj življenje. (Naj bo ta napis čisto na
spodnjem delu prve strani)
Koga iščemo?
Iščemo spretne, radovedne, znanja željne in motivirane sodelavce za razvoj programske in strojne opreme,
razvijanje algoritmov ter integracijo krmilnih sistemov. Cenimo zagnanost in tehnično znanje, pridobljeno med
študijem ali izven njega.
Kaj ponujamo?
Študentsko delo, prvo zaposlitev po zaključku študija in karierno pot, prilagojeno posamezniku: strokovna rast,
vodenje projektov ali vodenje svoje ekipe. Kaj lahko pričakuješ na začetku svoje poti?
Mentorstvo ter neposreden prenos znanja.
Vrsto Cosylabovih akademij.
Sodelovanje na znanstvenih in medicinskih projektih.
Pristno timsko delo.
Prilagodljiv delovni čas z možnostjo dela od doma.
Možnost za delo v tujini.
Redna interna in zunanja izobraževanja za profesionalno rast.
Ravnovesje med delom in prostim časom.
Udeležbo na teambuildingih, pikniku in drugih družabnih dogodkih.
Za bister um in dobro počutje so na voljo tudi razne športne aktivnosti, palačinke ob ponedeljkih,
dnevno sveže sadje, masaže ter neomejeno kave in drugih osvežilnih napitkov.
Si pravi, prava za nas in mi zate?
Poglej si prosta delovna mesta na www.cosylab.com/careers ali nam piši na jobs@cosylab.com. Komaj čakamo
tvoj CV, tvoje razloge, zakaj se želiš pridružiti naši ekipi in kaj te dela to, kar si!
Cosylab v številkah: 300 + zaposlenih| 7 podružnic po svetu | 20% letna rast

iSYSTEM Labs
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Elektronika, Informatika, Programiranje, Spletno
programiranje, Podatkovne baze
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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?
Če bi rad/a izvedel/a, kako proizvajalci gradijo zaupanje v svoje
varnostno-kritične sisteme, se nam pridruži!

Študentke in študente tehničnih fakultet, ki jih
navdušujejo programiranje (C/C++, Verilog, Python,
.NET, C#, JS), mikrokrmilniki in reševanje tehničnih
problemov.

Nudimo
Prakse, študentsko delo, redno zaposlitev,
sodelovanje na tekmovanjih

Kontakt
isystem.com isystemlabs.si
https://www.facebook.com/iSYSTEMLabs/

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 aplikacij.
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 tehničnih
problemov.
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!

H-BIT, d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Android/IOS
programiranje, Podatkovne baze, Blockchain

Iščemo sodelavce na področjih Backend, Web, Java,
Blockchain wallet, C++11, C#, IOS, Android

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
www.h-bit.si
jobs@h-bit.si
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Pridružite se kolektivu visoko kvalificiranih sodelavcev v
stimulativnem okolju s prostorom za osebnostno rast in razvoj,
napredovanje in nabiranje izkušenj na področju, ki bo imelo
odločilen vpliv na prihodnost.
Naša družba je bila ustanovljena leta 2014 in je vse od tedaj
aktivno dejavna na mednarodnem trgu. Družba zaposluje 25 visoko
kvalificiranih sodelavcev, ki pokrivajo številna področja - razvoj
naprednih IT rešitev za izvajanje in opravljanje velikih količin
transakcij, matematično obdelavo in beleženje le teh, oblikovanje
in načrtovanje uporabniške izkušnje ter programske rešitve za
specifično strojno strežniško opremo.
Usmerjamo sile v nadaljnji razvoj tehnologij, ki omogočajo
oddaljeno obdelavo velikih količin podatkov brez potrebe po
centralizirani strojni opremi in s tem smo ponuditi trgu tehnologijo,
ki bistveno olajšala in poceni tovrstne storitve. Obdelava velikih
količin podatkov in s tem povezane tehnologije postajajo v svetu
čedalje bolj nepogrešljiv del domala sleherne branže, pri čemer

gre za storitve, ki so izjemno težko dostopne in je njihova uporaba povezana z visokimi vstopnimi stroški.
Poenostavitev in pocenitev teh storitev skozi vzpostavitev decentraliziranih mrež za obdelavo podatkov bo po
naših ocenah odprlo vrata nadaljnjemu razvoju cele vrste tehnologij, hkrati pa posledično pričakujemo velik
tržni potencial za tovrstne tehnološke rešitve.
Razvili smo široko paleto produktov, ki so premikajo meje mogočega na področju rudarjenja, obdelave
podatkov, UX/UI rešitev. Trgu smo ponudili edinstvene rešitve na področju rudarjenja, najbolj znana med
njimi NiceHash, razvili kripto menjalnico, rešitve za kripto denarnice, mobilne aplikacije, accounting sisteme…
Iščemo sodelavce na področjih Backend, Web, Java, Blockchain wallet, C++11, C#, IOS, Android ter razvoj lastnega
operacijskega sistema.
Zagotavljamo stimulativno delovno okolje z atraktivno plačno politiko, fleksibilnim delovnikom, mnogimi
družabnimi dogodki in zlasti obilico možnosti za osebnostno rast ter napredovanje.
Pričakujte okolje polno strokovnih izzivov in stalne potrebe po inovacijah. Vključeni boste v procese razvoja
naprednih tehnologij.
Podpiramo vrsto humanitarnih projektov, spodbujamo inovativnost, zagotavljamo družini prijazno delovno
okolje in smo zavezani k odličnosti.
Pridružite se nam, skupaj bomo oblikovali prihodnost!

Httpool
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Httpool je uradni medijski in tehnološki partner
globalnih spletnih platform, kot so Meta, Twitter,
LinkedIn, Snapchat, Spotify, TikTok in drugih. Kot
del skupine Aleph Group je Httpool prisoten na več
kot 75 trgih na 4 kontinentih.

Iščemo tako Backend in Frontend razvojne
inženirje
Zaželeno tehnično znanje front-end: HTML, CSS,
Javascript, React, Git, *GraphQL, *Docker in Linux
Zaželeno tehnično znanje back-end: PHP ali Go,
MySQL, Git, *GraphQL, *Docker in Linux

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
https://www.httpool.com
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Globalni partner tehnoloških gigantov
Leta 2000 v Sloveniji ustanovljeni Httpool, del skupine Aleph Group,
se je z razvojem digitalnega okolja iz spletne oglaševalske mreže
(rešitev za medijske agencije in oglaševalce) postopoma prelevil v
komunikacijsko družbo, ki po eni strani skrbi za trženje produktov
največjih globalnih platform, po drugi strani pa svojim klientom
pomaga doseči optimalne rezultate digitalnega oglaševanja.
Konec leta 2018 so postali uradni zastopnik za Meto na sedmih
evropskih trgih in do danes še dodatnih štirih v Aziji. Poleg Metinih
tehnoloških rešitev pa Httpool zastopa tudi Twitter, LinkedIn,
Snapchat, Spotify, TripAdvisor in TikTok, in ostale. Kot njihova
“podaljšana roka” na več kot 75 trgih, kjer sami niso prisotni
prevzamejo finančno odgovornost in pomagajo pri razumevanju
lokalnih pravil, jezikov in kultur. S tem platformam odpirajo pot do
novih trgov, lokalnim oglaševalcem pa predstavljajo okno v svet
digitalnega oglaševanja.

Lastna AI tehnologija in tehnološki projekti
”Httpool ima v žepu novo prebojno tehnološko rešitev, upravljavski vmesnik Wise.Blue, ki je uradni API partner
Twitterja. Namenjen je najzahtevnejšim oglaševalcem na Twitterju, ki pri upravljanju z velikimi proračuni
natančno in zelo kompleksno ciljajo uporabnike in kupce. Wise.Blue vsebuje orodja za enostavno kreiranje
in nadziranje številnih Twitter akcij v različnih oglaševalskih računih hkrati, ponuja unikatne produkte in
vključuje tudi sistem umetne inteligence, ki v realnem času prilagaja oziroma oglaševalcu pošilja priporočila za
spremembe akcij, da bi dosegale čim boljše rezultate.”
R&D ekipe Httpoola nenehno delajo na novih razvojnih projektih, od analitskega chatbota za izvedbo tržnih
raziskav po meri do poenostavljenega vmesnika za oglaševanja na Facebooku, ki bo pomembno olajšalo
življenje vsem družinskim podjetjem, ki želijo svoje izdelke ali storitve predstaviti na tej platformi.
Tako nenehno razvijamo tehnološke rešitve za oglaševalce ter s pomočjo uporabe strojnega učenja in umetne
inteligence pomagamo oglaševalcem do optimalnih rezultatov.
Httpool v Sloveniji
Naše vrednote poudarjajo proaktivnost, strast, podjetništvo, profesionalnost, transparentnost, naravnanost k
inovacijam in meritokracijo. Httpool globalno zaposluje več kot 700 strokovnjakov, od tega 87 v Sloveniji, kjer v
oddelku za R&D deluje 23 razvijalcev.

Siemens
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Iindustrijska avtomatizacija, digitalizacija,
industrijske komunikacije, pogonska tehnika

Iščemo študenta/študentko oz. absolventa/
absolventko podiplomskega magistrskega
študijskega programa 2. stopnje Elektrotehnika,
zaželeno tudi znanje JavaScript ali C/C++ ali
Python

Nudimo
Nudimo študentsko delo z možnostjo kasnejše
redne zaposlitve, delo v dinamične okolju v stiku
z novostmi na celotnem področju avtomatizacije,
digitalizacije, vpeljava Edge in AI tehnologije v
industrijsko avtomatizacijo

Kontakt
siemens.si

ŠTEVILKA STRANI: 26
Siemens Slovenija je del globalne korporacije, ki jo že več kot 170
let 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.
Siemens je že več kot 150 let tudi partner slovenskega gospodarstva.
Sodeloval je pri nekaterih najpomembnejših infrastrukturnih
projektih in prispeval k pomembnemu delu slovenske tehniške
dediščine.
Vodilni v industrijski digitalizaciji
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 omogoča,
da skrajšajo čas razvoja izdelkov ter hkrati povečajo fleksibilnost, produktivnost in okoljsko učinkovitost svojih
proizvodnih procesov. Kot inovacijski vodja 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 blokov in aditivna proizvodnja.
Zahvaljujoč MindSphere-u, Siemensovemu odprtemu IoT operacijskemu sistemu, lahko podjetja 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 napovedno vzdrževanje ali plačilo glede na uporabo. Ob tem pa je ključen tudi vidik
industrijske varnosti.
Ustvarjanje okolij, ki jim je mar Siemens Smart Infrastructure s kupci in partnerji sodeluje pri ustvarjanju okolij,
ki jim je mar. To počne od makro- do mikro ravni, od fizičnih izdelkov, komponent in sistemov do povezanih,
na oblaku zasnovanih digitalnih ponudb in storitev. Od inteligentnega krmiljenja omrežja in elektrifikacije
do pametnih rešitev za shranjevanje, od sistemov za avtomatizacijo in krmiljenje stavb do stikal, ventilov in
senzorjev.
Oblikovanje povezane mobilnosti
Siemens Mobility je že več kot 160 let vodja za trajnostne, zanesljive in varne transportne rešitve. Mobilno
okolje pomembno oblikujejo trije trendi: podnebne spremembe, rast svetovne populacije in digitalizacija, zato
Mobility konstantno inovira svoj portfelj na ključnih področjih: vozni park, avtomatizacija in elektrifikacija
tirnic, inteligentni prometni sistemi, povezane storitve in projekti na ključ za oblikovanje prihodnosti mobilnosti.

Ixtlan Team d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Podatkovne baze, Programska
oprema

Pričakujemo osnovno znanje programiranja, kot
ga na primer pridobi študent ob študiju. Predvsem
pričakujemo, da delite našo strast do tehnologije in
da to ni nekaj, kar je “samo služba”. Skozi program
mentorstva gre vsak, ki ga sprejmemo medse. Zato
predhodne izkušnje v obliki zaposlitev niso pogoj.

Nudimo
Prakse, študentsko delo, redno zaposlitev,
sodelovanje pri projektih

Kontakt
www.ixtlan-team.si

ŠTEVILKA STRANI: 28
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.
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.

NIL d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Telekomunikacije, Informatika, Programiranje,
Programska oprema, IT varnost, kibernetska
varnost, upravljane storitve

Študente tehničnih in naravoslovnih ved

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
https://www.nil.com/sl/home/
https://www.facebook.com/NIL.Ltd

ŠTEVILKA STRANI: 30
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,
Microsoft… 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.

ZARJA ELEKTRONIKA D.O.O.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

ŠTEVILKA STRANI: 32
PORTRET DRUŽBE

Elektronika, Informatika, Programiranje,
Projektiranje

IŠČEMO NOVE ZARJANE ZA PODROČJA, ki zajema
delo in naloge: 1. Razvoja sistemov varovanja
2. IT podpore
3. Razvoja vgrajenih sistemov
4. Razvoja rešitev v oblaku
5. Projektiranja / načrtovanja varnostnih sistemov

Nudimo
Štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev

Kontakt
www.zarja.com
https://www.linkedin.com/company/zarjaelektronika/

ZARJA ELEKTRONIKA d.o.o. je srednje veliko podjetje, ki posluje
na področju izgradnje varnostnih sistemov vse od razvoja do
proizvodnje sistemov tehničnega varovanja. Zarja Elektronika,
d.o.o., je dinamična skupina, ki se nenehno razvija in prilagaja
potrebam kupcev. Pri tem pa vso pozornost posveča dvigu kakovosti
poslovanja in okolju prijazni proizvodnji.
LASTNI PROIZVODI IN STORITVE
ZARJA ELEKTRONIKA se je z vztrajnim delom, lastnim znanjem
in razvojem, nenehnim strokovnim izpopolnjevanjem, sledenjem
svetovnim trendom razvila v dinamično vodilno strukturo
s petindevetdeset (95) zaposlenimi. S timskim delom in
prilagodljivostjo lastne, v prihodnost usmerjene razvojne skupine
je korak pred konkurenco in v koraku s svetovnimi trendi. Na izzive
prihodnosti odgovarja s kreativnim iskanjem izboljšanih rešitev in
razvojem novih.

Širok nabor naprav in sistemov lastnega razvoja in proizvodnje omogočajo, v primerjavi z izdelki velikih
proizvajalcev, veliko prilagodljivost uporabnikovim željam in potrebam. Komponente sistema so med seboj
preprosto združljive in nadgradljive, kar pomeni, da ni poljubno prilagodljiva le velikost sistema, ampak tudi
njegova funkcionalnost. Izbor lastnih izdelkov dopolnjuje s komponentami vodilnih svetovnih proizvajalcev
opreme za tehnično varovanje. Svojim strankam nudi izdelavo projektov “na ključ”, od lastnega razvoja,
svetovanja, idejne zasnove, projektiranja, inženiringa pa do končne izvedbe namestitve, zagona sistema ter
kasnejšega rednega servisiranja in vzdrževanja.
ZARJA ELEKTRONIKA IMA EKSPERTNA ZNANJA, DOLGOLETNE IZKUŠNJE IN USKLAJENE USPOSOBLJENE EKIPE,
KI OBVLADAJO NASLEDNJA PODROČJA TEHNIČNEGA VAROVANJA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistem odkrivanja in javljanja požara.
Sistem javljanja vloma.
Sistem videonadzora.
Sistem SOS signalizacije.
Grafični Nadzorni Center in alarm management sistem (GNC in AMS).
Gasilni sistemi (stabilno gašenje).
Sistem javljanja plina.
Sistem registracijo prisotnosti in delovnega časa.
Sistem kontrole dostopa.

Proizvodnja v Zarji je samostojni organizem, ki se prilagaja naročniku in razvija v skladu s svetovnimi trendi.
Zaradi prilagodljivosti “na ključ”, predstavlja odlično konkurenčno prednost pred ostalimi proizvajalci in pomeni
zaključevanje vseh proizvodnih procesov
LASTNA PROIZVODNJA:
•
•

Proizvodnja požarnih centralo
Proizvodnja tiskanih vezij

nChain
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Android/IOS
programiranje

Poznavanje C#, zanimanje za nove tehnologije,
razvijalca mobilnih aplikacij (Android in IOS),
spletnega razvjalica, QA testerja, vodje projektov

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev, sodelovanje na
delavnicah

Kontakt
https://nchain.com

ŠTEVILKA STRANI: 34
Ena izmed tehnologij, ki bo krojila prihodnost sveta, je tehnologija
veriženja blokov (blockchain). V nChain ta svet raziskujemo in v
njem razvijamo že vrsto let.
Vabimo vse, ki ste timski igralci, vedoželjni in želite ustvarjati v .NET,
C++, Javi, Android ali iOS tehnologijah, da obiščete naše spletne
strani https://nchain.com.
Pri nas so našli izzive številni mladi programerji, ki so gradili svojo
pot pri nas od študija do redne zaposlitve.

Adacta d.o.o
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Informatika, Programiranje, Programska oprema

Razvijalce po duši, ki poznajo konceptualno
programiranje in imajo analitične sposobnosti,
pridobljene skozi praktične izkušnje. So
seznanjeni z uporabo tehnologij okolja .NET,
JavaScript, Angular in relacijskih podatkovnih zbirk.

Nudimo
Štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev, sodelovanje pri projektih

Kontakt
https://www.adacta-fintech.com/careers
https://www.instagram.com/adacta.fintech/

ŠTEVILKA STRANI: 36
Smo vodilni mednarodni ponudnik lastne programske opreme
za zavarovalniško industrijo, naš cilj je 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 350 talentov
na svojem področju, v šestih podružnicah po Evropi.
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.
Zaposleni se imajo pri nas možnost učiti jezike, udeležujejo se
delavnic, konferenc doma in v tujini.
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.
Prosta delovna mesta:
•
Razvijalec programske opreme
•
DevOps Inženir
•
Sistemski Inženir

KRKA, d. d., Novo mesto
ŠTEVILKA STRANI: 37

Stojnice:

Krka je mednarodna farmacevtska poslovna skupina, ki jo
poleg matične družbe v Sloveniji sestavljajo odvisne družbe in
predstavništva v več kot 40 državah. Zaposluje več kot 12.000 ljudi.
Po finančnih in drugih kazalnikih se uvršča v svetovni vrh generičnih
farmacevtskih družb. Začetek in cilj vseh Krkinih dejavnosti so
bolniki, ki jim omogoča, da ohranjajo in krepijo svoje zdravje. Z
zdravili, ki jih Krka trži pod lastnimi blagovnimi znamkami, se vsak
dan zdravi 50 milijonov ljudi v več kot 70 državah.
V sodobnih in tehnološko dovršenih proizvodnih obratih doma in
po svetu proizvedemo 17 milijard tablet in kapsul na leto. V takšni
ali drugačni obliki so v Krkinih poslovnih in proizvodnih procesih
prisotni vsi elementi, ki jih danes razumemo pod nazivom Industrija
4.0. V proizvodnem procesu imajo najpogosteje uporabljene procese
avtomatizacije, digitalizacije, umetne inteligence, robote, uporabo
»big data« za analize odločanja in optimizacije procesov ter za
predvidevanja prihodnjih dogodkov. Digitalizacijo pa uvajajo tudi
na druga področja, kot so denimo kadrovsko področje, kjer se
spremembe zaradi odpiranja novih komunikacijskih poti dogajajo
skokovito, marketinško področje, kjer uvajajo nove tehnologije, kot tudi
na področje vodenja in ne nazadnje tudi sprejemanja odločitev.

PON

TOR

SRE

Avtomatika, Elektronika, Informatika, Podatkovne
baze, Farmacija

Vabimo študente naravoslovnih smeri, ki jih
zanima delo na področju procesov avtomatizacije,
digitalizacije, umetne inteligence, robotike.

Nudimo
štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev, sodelovanje pri projektih, sodelovanje na
delavnicah, sodelovanje na tekmovanjih

Kontakt
www.krka.si
Krka | LinkedIn

Infinum SI
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Android/IOS
programiranje

Študente z izrazitim interesom za programiranje
in razvoj mobilnih in web aplikacij (Android,
iOS, Flutter, JS, WordPress, Java, .NET, RoR). Osebe
motivirane za stalno učenje, ki kažejo interes
tudi za aktivnosti zunaj osnovnega študijskega
programa (pridobivanje novih znanj, udeležba na
izbirnih predmetih, sodelovanje na študentskih
natečajih).

Nudimo
Sodelovanje na poletni šoli, študentsko delo, redno
zaposlitev

Kontakt
https://infinum.com/
https://www.facebook.com/infinumcom

ŠTEVILKA STRANI: 38
Infinum je neodvisna agencija za razvoj in dizajn programske
opreme, ki na trgu obstaja že 17 let. Clutch nas je uvrstil na
impresivno 7. mesto mednarodne lestvice 1000 najboljših b2b
ponudnikov mobile in software developmenta. Svojim strankam
nudimo popolno storitev in podporo v vseh fazah razvoja in
oblikovanja mobilnih aplikacij ter spletnih strani.
Infinum trenutno sestavlja preko 360 zaposlenih, vključno z razvijalci
mobilnih aplikacij ter razvijalci spletnih strani, ki so locirani v ZDA
in Evropi. Ponosni smo na dejstvo, da smo v letu 2021 uspeli odpreti
dodatne pisarne v Londonu, Podgorici in Skopju.
Predvsem pa Infinum predstavljamo mladi (in mladi po srcu), ki
cenimo smisel za humor, dobro glasbo, kvalitetno kodo, lep dizajn
in prijateljsko vzdušje. Macbook Pro, mentoriranje, budget za
izobraževanje po izbiri, fleksibilen delovni čas, delo od doma in
mesečni teambuildingi so le ene izmed mnogih ugodnosti, ki jih
delo pri nas ponuja.
Zaposleni, ki so specialisti na svojih področjih, delijo svoje znanje
na javnih Infinum Talksih, blogih ter preko raznolikih brezplačnih
iniciativ kot je Infinum Akademija, ki je namenjena vsem začetnikom
v svetu programiranja.

Mediately (Modra jagoda d.o.o.)
ŠTEVILKA STRANI: 39

Stojnice:

Mediately je vodilno podjetje na področju razvoja mobilnih aplikacij
za zdravnike, preko katerih enostavno dostopajo do nepogrešljivih
informacij in znanj, potrebnih pri delu z bolniki.

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Android/IOS
programiranje, Podatkovne baze

Kaj počnemo?
Pravzaprav pomagamo zdravnikom. Kompleksno medicinsko znanje
poenostavimo in omogočimo zdravnikom hiter in enostaven dostop
do najbolj uporabnih kliničnih informacij.
Delo ekipe strokovnjakov s področja medicine, razvoja mobilnih
aplikacij in marketinga vključuje predvsem razvoj spletnih in mobilnih
aplikacij, upravljanje podatkov o zdravilih in razvoj kliničnih orodij.
Kdo smo?
Mediately je nastal leta 2011, ko sta študenta medicine razvila prvo
različico aplikacije. Hitra rast in razvoj produkta ne bi bila mogoča
brez pomoči proaktivnih in radovednih študentov, med katerimi
se jih je pri nas veliko tudi redno zaposlilo. Danes smo uspešno
mednarodno podjetje s preko 60 sodelavci. Leta 2021 smo pridobili
več kot sedem milijonov evrov naložbenih sredstev s ciljem vstopa
na zahodne trge. Zaupa nam več kot 160.000 zdravnikov in 200.000
drugih zdravstvenih delavcev.

Razvijalca mobilnih aplikacij (iOS ali Android),
podatkovni analitik, QA tester ali QA inženir,
backend in frontend inženirji,

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
https://mediately.co/business/en//
https://www.linkedin.com/company/mediately/

Epilog, d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

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

Študente FRI. Z znanjem programiranja (Java, C++,
...), poznavanjem podatkovnih baz, spletnih in
mobilnih tehnologij (AWS, Angular, Spring, …) ter
z entuziazmom za nove tehnologije. Z željo po
učenju in razvoju. Samoiniciativne in zanesljive.

Nudimo
Štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev

Kontakt
epilog.net
https://www.linkedin.com/company/epilog-d.o.o./
https://www.facebook.com/epilog.net

ŠTEVILKA STRANI: 40
Te reševanje realnih izzivov preplavi z adrenalinom? Dihaš hi-tech
in se ti ob spletnih in mobilnih tehnologijah zasvetijo iskre v očeh?
Želiš s svojim znanjem prispevati k avtomatizaciji in digitalizaciji
industrije? Ti je timsko delo v veselje? Vstopi v Epilog.
Nove tehnologije so dostopne. A če jih ne znaš uporabiti za
reševanje izzivov, so kot velika količina podatkov brez prave
informacije. Nekoristne. Kako izkoriščati prednosti sodobnih
tehnologij in orodij za premagovanje izzivov, odlično dokazuje
Amazon, ki narekuje trende ter premika meje mogočega tudi v
skladiščni logistiki in dostavi do vrat (last mile). In Amazon je naš
benchmark.
IZ SLOVENIJE OSVAJAMO SVET
Smo dinamična ekipa programerjev, razvojnikov, sistemskih
analitikov, arhitektov, inženirjev elektrotehnike… in delamo v okolju,
kjer se počutimo kot doma. Raziskujemo nove tehnologije. Osvajamo
nova znanja. Nabiramo in delimo izkušnje. S pomočjo umetne

inteligence, strojnega učenja, napredne analitike, operacijskih raziskav, simulacij, kognitivnega načrtovanja …
rešujemo realne izzive. Inoviramo. Preizkušamo. Kdaj pademo, in se poberemo. Močnejši. In tako nastajajo nove,
boljše rešitve. Smo soustvarjalci logistike prihodnosti.
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.
VSE SE ZAČNE Z EPILOGOM
•
Tehnologija: v Epilogu sledimo trendom, omogočamo ti stik in delo z najnovejšimi tehnologijami.
•
Stik s svetom: iz Slovenije imaš na dlani cel svet. Delaš v mednarodnem okolju, na projektih v tujini in
imaš stik s tujimi strankami.
•
Znanje: načrtno skrbimo za izobraževanja na različnih področjih tvojega delovanja.
•
Fleksibilnost: fleksibilni delovni čas in delo na daljavo ti bosta prihranila marsikatero zagato pri
usklajevanju službenih in zasebnih obveznosti.
•
Team spirit: najboljše ideje se rodijo v sproščenem in kreativnem delovnem okolju.
•
Kariera: podpiramo tvoj napredek, nudimo mentorstvo in ti omogočamo osebno rast.
•
Epilog bonusi: dostop do brezplačnih športnih aktivnosti, parkiranje v garaži, praznovanja in darilo za
jubilejne obletnice, team buildingi, …
Če se vidiš v orbiti hi-tech izzivov in priložnosti, poišči Epilog stojnico (na FE ali FRI) in izvedel boš še veliko
zanimivega o nas.

GEN-I, d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Energetika

Študente iz energetskih smeri

Nudimo
Štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev

Kontakt
www.gen-i.si
https://www.instagram.com/geni.doo

ŠTEVILKA STRANI: 42
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. Kot 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.
Ker velike spremembe zahtevajo najboljše, iščemo okrepitve z
najboljšimi.

Medius d.o.o.
ŠTEVILKA STRANI: 43

Stojnice:

MEDIUS je inovativno, večkrat nagrajeno podjetje, usmerjeno
v razvoj in optimizacijo poslovnih računalniških sistemov ter
razvoj programske opreme po naročilu. Programiramo na osnovi
odprtokodnih Java rešitev. Z uporabo DevOps, Big Data in strojnega
učenja pri izdelavi ‘next-gen’ aplikacij naročnikom zagotavljamo
konkurenčno prednost. Naše rešitve so nepogrešljive v industrijah
telekomunikacij, transporta, zavarovalništva in loterijskih sistemov v
Sloveniji in tujini.
Velik poudarek namenjamo tudi raziskavam in razvoju povsem novih
tehnologij. Za projektom Blocksquare, ki omogoča mikroinvestiranje
v nepremičnine na podlagi tehnologije blockchain, stoji prav naša
razvojna ekipa.
KAJ LAHKO PRIČAKUJEŠ?
- hibridno delo
- uvajanje 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
-IT zlati standard: snacks, kava, čaj, pizza days, izjemni teambuildingi
- možnost kasnejše zaposlitve

PON

TOR

SRE

Programiranje, Umetna inteligenca, razvoj JavaEE
poslovnih aplikacij, web aplikacij, big-data aplikacij,
mobilnih aplikacij, ML in AI

Pozicije: Junior Java Backend Software Developer,
Junior Data Scientist, Database Administrator,
Angular/React/Vue Frontend Developer. Obvezno:
osnovno znanje objektnega programiranja v Javi ali
TypeScript. Zaželeno: poznavanje mikrostroritvene
arhitekture, znanje REST/SOAP in JPA, poznavanje
principov podatkovne analitike in strojnega učenja

Nudimo
Štipendije, študentsko delo, redno zaposlitev,
somentorstvo pri zaključnih nalogah

Kontakt
www.medius.si
https://www.linkedin.com/company/medius-si

Elaphe
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Energetika, Avtomatika, Elektronika, Programiranje,
avtomotive

Dipolomante fakultete za elektrotehniko z
osnovnim znanjem C programskega jezika,
poznavanjem RTOS, poznavanje CAN protocol,
SIL in firmaware unit testing. Z zanimanjem za
inovativne avtomotive rešitve, ki bodo poganjale
svet v prihodnosti.

Nudimo
Prakse, študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
http://in-wheel.com/en/
https://www.linkedin.com/company/

ŠTEVILKA STRANI: 44
Elaphe je visokotehnološko podjetje, ki razvija energijsko učinkovite
kolesne elektromotorje in napredno kontrolno elektroniko.
Njihov inovativni koncept namestitve elektromotorjev (ang. inwheel ali hub motor) v kolo vozila omogoča zasnovo novih vozil
prihodnosti, s poudarkom na razvoju trajnostnih in energijsko
učinkovitih rešitev v dobro našega planeta.
Podjetje se ponaša z mrežo mednarodnih strank, razgibanim delom
in inoviranjem novih tehnologij. Priložnosti za pridobivanje novih
izkušenj in znanj tako pri njih nikoli ne zmanjka!
Na Jobfairu se bodo predstavili z željo po iskanju študentov
zaključnih letnikov z visoko motiviranostjo po inoviranju v
avtomobilski industriji.

METRONIK D.O.O.
ŠTEVILKA STRANI: 45
Pridruži se ekipi vrhunskih strokovnjakov za avtomatizacijo in
digitalizacijo v proizvodnji in zgradbah
Predstavitev podjetja. 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.
Naše rešitve uporabnikom omogočajo izboljšanje učinkovitosti
procesov, dvig kakovosti in znižanje stroškov obratovanja 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.
Delamo na zanimivih, tehnološko naprednih in zahtevnih projektih
v proizvodnji mednarodno in v Sloveniji za stranke kot so Novartis,
Krka, Atlantic Grupa, Danfoss, Ljubljanske Mlekarne in številne druge.
Naše rešitve za avtomatizacijo in digitalizacijo zgradb pa uporabljajo
številni hoteli (npr. Mons, Maestoso, Brdo), bolnice (npr. UKC),
izobraževalne ustanove (npr. FKKT, FRI), trgovski centri (npr. IKEA), . . .

Stojnice:

PON

TOR

SRE

Avtomatika, Informatika, Programiranje, Umetna
inteligenca, digitalizacija, proizvodna informatika,
pametne zgradbe, industrija 4.0, IoT

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. C#,SQL, .NET

Nudimo
Prakse, študentsko delo, redno zaposlitev, ter
možnost dolgoročnega sodelovanja

Kontakt
www.metronik.si
https://www.linkedin.com/company/metronik/
mycompany/

Endava
Stojnice:

PON

TOR

SRE

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

Diplomantke/diplomante računalništva in
informatike ali sorodnih smeri, ki so predani
strokovnosti ter novim tehnologijam in jih zanima
razvoj in testiranje programske opreme v različnih
tehnologijah (Java, C#, Angular, React, Selenium, …).

Nudimo
Prakse, študentsko delo, redno zaposlitev,
sodelovanje pri projektih

Kontakt
https://www.endava.com/
Facebook: https://www.facebook.com/endava

ŠTEVILKA STRANI: 46
Endava že več kot 21 let spreminja odnos med ljudmi in tehnologijo.
IT skupnost več kot 10.000 inženirjev in ostalih tehnoloških
entuziastov v 24-ih državah sveta pomaga nekaterim vodilnim
svetovnim podjetjem iz področja financ, telekomunikacij, medijev,
tehnologije, potrošniških produktov, maloprodaje, mobilnosti in
zdravstva postati bolj privlačna, odzivna in učinkovita.
K hitri rasti podjetja je pripomoglo tudi vseh 12 lokacij v Adriatik
regiji, od tega 3 v Sloveniji Ljubljana, Maribor, Nova Gorica. Ker
število projektov v Sloveniji hitro narašča, so vrata Endave nenehno
odprta za zelo širok krog IT strokovnjakov, od programerjev z
znanjem različnih programskih jezikov, do testerjev, strokovnjakov na
področju obdelave podatkov, poslovnih analitikov in projektnih vodij.
“Junior” program za mlade IT talente
Endavinim globalnim in multidisciplinarnim ekipam se je v Sloveniji
od začetka novembra lani pridružilo več kot 30 mladih IT talentov.
Razvoj mladih in vlaganje v njihovo znanje je ena najpomembnejših
obvez Endave na vseh lokacijah, kjer so prisotni. Udeleženci “junior”
programa s pomočjo in podporo izkušenih mentorjev pridobijo
neprecenljivo znanje, ki ga nekateri po le nekaj tednih že uporabljajo
na čisto pravih projektih in tako pričnejo graditi svojo kariero v
Endavi.

Mikrocop d.o.o.
ŠTEVILKA STRANI: 47

Stojnice:

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.
Na lastni certificirani platformi InDoc EDGE v oblaku ali na lokaciji
podjetja združujemo zmogljivosti dokumentnega sistema, sistema za
upravljanje procesov in sistem elektronske hrambe.

PON

TOR

SRE

Informatika, Programiranje, Podatkovne baze,
Programska oprema

Iščemo študente Fakultete za računalništvo in
informatiko - C#, Java, JavaScript/TypeScript, SQL,
HTML/CSS, Vue.js/React/Angular

Nudimo
Štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev, sodelovanje pri projektih, sodelovanje na
delavnicah

Kontakt
https://www.mikrocop.si/

Danfoss Trata d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Energetika, Avtomatika, Elektronika, Mehatronika

Diplomanta Fakultete za računalništvo in
informatiko ter Fakultete za elektrotehniko

Nudimo
prakse, študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
https://www.danfoss.com/sl-si/
https://www.facebook.com/DanfossTrata

ŠTEVILKA STRANI: 48
Danfoss razvija tehnologije, ki svetu omogočajo, da »naredi več
z manj«. Zadovoljujemo naraščajoče potrebe po infrastrukturi,
oskrbi s hrano, energetski učinkovitosti in podnebju prijaznih
rešitvah. Organizacijska struktura je razdeljena na tri segmente:
Power solutions, Climate solutions and Drives. V vsakem segmentu
so različne poslovne enote, ki so vezane na izdelke. Danfoss je
regionalno razdeljen na 11 glavnih regij: Severna Amerika, Latinska
Amerika, Rusija, Srednja Evropa, Severna Evropa, Vzhodna Evropa,
Južna Evropa, Kitajska, Turčija & Bližnji vzhod & Afrika, Indija,
Azijska regija.
Danfoss je vodilni svetovni dobavitelj tehnologij za več panog.
Zaposlujemo več kot 37.000 ljudi in služimo strankam v več kot 100
državah. Igramo aktivno vlogo pri glavnih temah rasti v svetu, ki se
hitro spreminja: infrastruktura, hrana, energija in podnebje - te so v
središču našega poslovanja.
Naša želja je, da bi bili prepoznani kot svetovni postavljalci trendov.
Danfoss mora biti prvi, ki bo ponudil rešitve, ki ustvarjajo razliko in
ustvarjajo vrednost za stranke, tako lahko postanemo vodilni v naših
osnovnih dejavnostih. Strastno premikamo meje rezultatov in ugleda,
hkrati pa vedno v središče postavljamo stranko.

Mikrografija d.o.o.
ŠTEVILKA STRANI: 49

Stojnice:

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. Zagotavljamo tudi masovno digitalizacijo in zajem podatkov
iz različnih vrst dokumentov.
Na trgu smo prisotni že od leta 1992 in aktivno soustvarjamo
slovenski trg na področju obvladovanja in hrambe dokumentov, kot
eden izmed vodilnih ponudnikov pa smo prisotni tudi na tujih trgih.
V podjetju 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, …

PON

TOR

SRE

Informatika, Programiranje, Digitalizacija poslovanja

Svetovaler/razvijalec na področju ECM rešitev, IT
razvijalec, Vodja projektov na področju informatike

Nudimo
štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev, sodelovanje pri projektih

Kontakt
https://www.mikrografija.si/
https://www.linkedin.com/company/mikrografijad-o-o-/

Domel, d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Avtomatika, Informatika, Programiranje

Iščemo diplomirane inženirje informatikeprogramerje in elektronike

Nudimo
Štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev, sodelovanje pri projektih

Kontakt
www.domel.com
https://www.facebook.com/domelelektromotorji/

ŠTEVILKA STRANI: 50
Domel je svetovni razvojni dobavitelj elektromotorjev, sesalnih enot,
puhal in komponent. Temelj našega uspeha sta dolgoletna tradicija
in pripadnost naših zaposlenih.
Domelove rešitve so trajnostne in inovativne. Prav zaradi zavezanosti
inovativnosti smo postali vodilni na več ključnih tehnoloških
področjih: univerzalni vakuumski motorji, brezkrtačna DC-puhala in
brezkrtačni DC-motorji, vključno z najučinkovitejšimi sinhronskimi
motorji s permanentnimi magneti. Smo vodilno razvojno podjetje
na trgu motorjev za sesalne naprave. Ustvarjamo pogone za
gospodinjske in industrijske naprave: stroji za čiščenje tal, vrtnarska
oprema in električna orodja, pa tudi za področja ogrevanja,
prezračevanja in klimatizacije, zdravstva in medicine ter alternativne
energije in za avtomobilsko industrijo.
Visokotehnološka opremljenost, avtomatizacija in robotizacija
se kažejo v poslovnih procesih ter so podlaga za gradnjo
konkurenčnosti in odličnosti.
Kakovost naših končnih izdelkov se odraža v dolgi življenjski
dobi, nizki stopnji hrupa in ultra izkoristku, ki zmanjšuje porabo
električne energije za končnega uporabnika. S tem prispevamo k
trajnostni poslovni rasti in zeleni prihodnosti.
Naši motorji poganjajo več kot 300 milijonov naprav najvišjega
razreda in naprav za široko potrošnjo po vsem svetu.

Novartis v Sloveniji
ŠTEVILKA STRANI: 51
Novartis je vodilni ponudnik zdravil v Sloveniji, kjer delujejo Lek d.d.,
Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji, in Sandoz d.d.
Skupaj gradimo in ohranjamo ugled dinamične, etične in zaupanja
vredne farmacevtske družbe. V Leku razvijamo, izdelujemo in tržimo
učinkovita, varna in kakovostna zdravila ter farmacevtske učinkovine.

Stojnice:

PON

TOR

SRE

Biomedicina, Podatkovne baze, Bioinformatika,
Farmacija

S svojim znanjem, kakovostjo in izkušnjami smo pridobili pomembno
vlogo v Novartisu. Vpeti smo v Novartisovo organizacijsko strukturo,
predvsem v Novartisove Tehnične dejavnosti, Globalni razvoj zdravil,
Diplomanta/diplomantko Fakultete za računalništvo
Novartisove poslovne storitve in generično divizijo Sandoz.
in informatiko z osnovnim poznavanjem C#,
Smo vodilni Sandozov razvojni center in ena ključnih razvojnih
lokacij za tehnološko zahtevne projekte. Veliko vlagamo v razvoj ter
izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Novartis je od leta 2003 v
Slovenijo vložil že več kot 3 milijarde evrov.

poznavanjm delovanja RTOS sistemov, zanimanjm
za nove tehnologije, razvijalca mobilnih aplikacij
(Android in IOS), spletnega razvjalica, video
monterja, spletnega oblikovalca

Nudimo
Prakse, študentsko delo, redno zaposlitev,
sodelovanje pri projektih, sodelovanje na
delavnicah, sodelovanje na tekmovanjih

Kontakt
https://lek.si/sl/
https://www.linkedin.com/company/novartis-inslovenia/

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Elektronika, Informatika, Programiranje,
Mehatronika

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

Kontakt
https://www.bsh-group.com/si/
https://www.linkedin.com/company/bsh-adriaticeast-region/mycompany/?viewAsMember=true

ŠTEVILKA STRANI: 52
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. ¸
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.
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.

Oryx Gaming
ŠTEVILKA STRANI: 53

Stojnice:

Hitro rastoče podjetje Oryx Gaming, je vodilni ponudnik iGaming
rešitev “na ključ” s svojo platformo za distribucijo iger, športne
stavnice in loterijo, prisotni pa so na trgih po celem svetu. Z
dolgoročnimi cilji rasti in razvoja predstavlja Oryx Gaming dinamično
in inovativno delovno okolje.
V zadnjih letih je podjetje eksponentno rastlo, tako poslovno kot tudi
v številu zaposlenih. Trenutno imajo že 300 zaposlenih, iz več kot 20
držav, pisarne pa imajo v Sloveniji, Veliki Britaniji, ZDA in na Malti.
So del skupine Bragg Gaming in od lanskega avgusta kotirajo na
ameriški borzi NASDAQ.
Raznolika ekipa Oryx-ovih produktnih strokovnjakov, oblikovalcev
iger, razvijalcev, prodajnih in tržnih strokovnjakov, združuje desetletja
izkušenj v IT in iGaming industrijah, ki jih povezuje strast do
odličnosti in inovativni.
Delajo v zanimivem in izzivov polnem delovnem okolju, zato nikoli
ne zmanjka možnosti za izobraževanje in razvoj kompetenc. Kot del
Oryxa postaneš del izjemne ekipe, ki jo združujejo skupne vrednote.
Verjamejo v strokovnost, rast, timsko delo, integriteto, kar povezujejo
z edinstvenostjo in dobro voljo.
Priložnosti za razvoj na strokovnem področju, pri njih ne manjka.
Postali boste del predanih strokovnjakov, ki ne bodo zgolj vaši
sodelavci, ampak tudi vaši mentorji pri gradnji kariere in ustvarjanju.

PON

TOR

SRE

Informatika, Programiranje, Spletno programiranje,
Umetna inteligenca, Podatkovne baze

izvirne, radovedne in odločne timske igralce, ki so
odprti za učenje in profesionalno rast - tehnične
profile, ki želijo delati z tehnologijami kot so Java,
PHP, Laravel, HTML, SCSS, VueJS, Angular, etc.

Nudimo
Prakse, študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
https://oryxgaming.com/
https://www.linkedin.com/company/oryx-gaming/
mycompany/?viewAsMember=true

BioSistemika
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Podatkovne baze, Programska
oprema

Iščemo študente višjih letnikov in diplomante
Fakultete za računalništvo in informatiko, ali
katerikoli sorodne tehnične smeri (FMF, FS, FE, ...),
ki jih zanima programiranje. Odvisno od trenutnih
potreb zaposlujemo tako junior, kot tudi že bolj
izkušene software razvijalce. Od kandidatov
pričakujemo osnovno znanje programiranja.

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev, sodelovanje pri
projektih

Kontakt
www.biosistemika.com
https://www.linkedin.com/company/biosistemika/

Logo

ŠTEVILKA STRANI: 54
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.
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 redno izobražujemo in s tem sledimo zadnjim trendom
na posameznih področjih ter omogočamo osebnostni razvoj po
meri posameznika. Številni team-buildingi in druženja, pa med člani
ekipe pletejo neprecenljive prijateljske vezi.
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, BICO, SGS, Agilent, Roche, in drugi.
Če vas zanima delo v “life sciences”, eni izmed najhitreje rastočih
panog na področju znanosti, vas vabimo, da se pridružite naši ekipi!

Outfit7 Group (Ekipa2 d.o.o.)
ŠTEVILKA STRANI: 55

Stojnice:

Outfit7 z več kot 20 mobilnimi igrami in 17 milijardami prenosov
v le malo več kot desetih letih vsak dan premika meje mogočega.
Z večkrat nagrajeno blagovno znamko Talking Tom & Friends in
strateško-akcijsko igro Mythic Legends naša mednarodna ekipa več
kot 400-ih strokovnjakov navdušuje preko 470 milijonov mesečnih
uporabnikov z vsega sveta. In se ob tem neskočno zabava tudi sama.
Premagovanje izzivov in učenje novih veščin je v našem vedno
sproščenem, kreativnem in spodbudnem okolju “mala malca”. Odprti
smo tudi za najbolj nore ideje, hkrati pa si ne glede na izziv vedno
stojimo ob strani in si pomagamo. Verjamemo v sodelovanje in vemo,
da gremo lahko skupaj z mladimi talenti še dlje.
Imaš tudi ti #MakeItHappen način razmišljanja in bi se nam
pridružil/a pri snovanju naslednje velike ideje in širjenju pozitivnih
vibracij? Z možnostjo opravljanja prakse, z delovnimi mesti za manj
izkušene in čisto novimi programi za študente ti ponujamo vrsto
priložnosti za karierno rast in komaj čakamo, da te spoznamo!
Več o nas si poglej na www.outfit7.com, spremljaš pa nas lahko tudi
na Instagramu, Facebooku in LinkedInu, kjer boš vedno na tekočem z
našimi aktualnimi projekti in odprtimi pozicijami.

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Android/IOS
programiranje, Grafika in Multimedija, Podatkovne
baze

Razvijalec iger: poznavanje C# in poznavanje okolja
Unity. Razvijalec za Android/iOS: poznavanje
razvojnega okolja za Android in/ali iOS. Frontend
Developer: poznavanje Javascripta in poznavanje
spletnih tehnologij. Inženir kakovosti: močne
analitične in k rešitvi usmerjene sposobnosti
reševanja problemov ter strast do testiranja na
različnih mobilnih napravah.

Nudimo
Štipendije, prakse, sodelovanje na poletni šoli,
študentsko delo, redno zaposlitev, sodelovanje na
delavnicah

Kontakt
https://outfit7.com/jobs/
https://www.instagram.com/outfit7/

BE-terna
Stojnice:

PON

TOR

SRE

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

Razvijalce in konzultante , ki jih zanima večja
slika in želijo razumeti poslovne procese in
uporabljati svoje izkušnje in znanje za iskanje
boljših rešitev.

Nudimo
Prakse, sodelovanje na poletni šoli, študentsko
delo, redno zaposlitev, sodelovanje na delavnicah,
sodelovanje na tekmovanjih

Kontakt
https://www.be-terna.com/careers
https://www.facebook.com/BEterna

ŠTEVILKA STRANI: 56
BE-terna je eden vodilnih evropskih integratorjev za poslovne
programske rešitve. Kot ponudnik polnih storitev je podjetje
specializirano za izvajanje in optimizacijo poslovnih procesov, ki
temeljijo na Microsoftovih platformah ERP, CRM in Big Data.
Podjetje se nahaja v kar 25 državah centralne evrope. (Innsbruck,
Leipzig, Lucerne, Hørsholm, Halmstad, Oosterhout, Ljubljana, Oslo....)
Podjetje nudi karierni razvoj na področju poslovnih tehnoloških
rešitev, ki jih uporablja po celem svetu več kot 1600 podjetij.
Podjetje pokriva številne industrije, od mode pa do energetike,
kar omogoča mladim talentom, da vedno najdejo zase zanimivo
področje v katerem se lahko razvijajo.
BE-terna podpira tudi karierne premike znotraj skupine, kot tudi nudi
poslovna potovanja v zanimive države kot naprimer Jamajka.

Renishaw d.o.o.
ŠTEVILKA STRANI: 57

Stojnice:

Renishaw spada med vodilne inženirske in znanstveno-tehnološke
družbe na svetu. Je globalno podjetje, dejavno zlasti na področjih
merjenja, krmiljenja pogonskih sistemov, zdravstva, spektroskopije
in proizvodnje. Specializirano je za natančne meritve in zdravstvo.
Ponuja izdelke in storitve, ki imajo zelo široko uporabo, od
proizvodnje motorjev reaktivnih letal in vetrnic do zobozdravstva
in možganske kirurgije. Renishaw je vodilni na svetu na področju
dodajalne tehnologije (t. i. 3D-tiskanja kovine).
Naši izdelki merilne tehnike pomagajo proizvajalcem, da dosežejo
največjo učinkovitost proizvodnje, znatno skrajšajo čas, potreben
za proizvodnjo in kontrolo komponent, ter skrbijo za zanesljivo
delovanje strojev. Na področjih industrijske avtomatizacije in
pogonskih sistemov naši sistemi za merjenje in umerjanje položaja
konstruktorjem omogočajo proizvodnjo visokonatančnih in
zanesljivih izdelkov.
Skupina Renishaw ima danes 79 pisarn v 37 državah in več kot
5.000 zaposlenih po vsem svetu.
Hčerinska družba Renishaw Tehnični Inženiring d.o.o., je bila
ustanovljena leta 2014. Osnovna dejavnost podjetja je razvoj, testiranje
ter upravljanje in spremljanje dobavne verige namenskih visoko
integriranih vezji, t.i. ASIC (aplikacijsko specifičnih integriranih vezij).
Trenutno zaposlujemo 14 ljudi, v največji meri magistre in inženirje.

PON

TOR

SRE

Elektronika

Najmanj univerzitetno izobrazbo elektrotehnične
smeri, poznavanje računalniškega načrtovanja
vezij ASIC, poznavanje osnov simulacijskih orodij
družine Spice (HSpice), poznavanje programskih
orodij Cadence Virtuoso za načrtovanje vezij
je prednost, poznavanje programskega jezika
VHDL, poznavanje simulacijskega okolja MATLAB,

Nudimo
Prakse, študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
https://www.renishaw.si

Razum d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Umetna inteligenca, Podatkovne
baze

Študent/ke in diplomant/ke, ki se vidijo v
vlogi razvijalce/ke mobilnih iger ali aplikacij,
so motivirani za učenje novih tehnologij, ter
samoiniciativni.

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
https://www.razum.si
https://www.linkedin.com/company/razum-d.o.o./

ŠTEVILKA STRANI: 58
Naš fokus je razvoj zahtevnejših mobilnih in spletnih aplikacij ter
iger. Pri razvoju dajemo velik poudarek na kvaliteto tehnične rešitve
in na odlično uporabniško izkušnjo.
Naše aktualne reference vključujejo Petrolovo aplikacijo Na poti s
povprečno oceno na Google Play in App Store:
- 4.8, rešitve za pametni dom (Gorenje),
- transparentne inovativne spletne aplikacije, kot je DoberAvto.si
(AMZS),
- aplikacije/tipkovnice za nogometne navdušence (cboards.io),
- igre za naročnike (Outfit7),
- lastne igre (I Can Paint - 25mio+ downloads).
V ekipi nas je 17 redno zaposlenih, smo front-end, back-end in fullstack razvijalci, projektni/produktni vodje, art direktorj ter UX in QA
inženirji.

Sinergise d.o.o
ŠTEVILKA STRANI: 59
Sinergise je inovativno slovensko visoko tehnološko podjetje,
usmerjeno v razvoj naprednih geo-prostorskih sistemov in aplikacij
na področju opazovanja Zemlje, kmetijstva in nepremičnin. Kot
vodilno podjetje na svojem področju sodelujemo z organizacijami
s celega sveta, med drugim s strankami kot so Evropska vesoljska
agencija, Amazon, Airbus, TomTom, Microsoft…
Prav posebej smo ponosni na našo storitev za distribucijo satelitskih
podatkov, Sentinel Hub, za katero smo prejeli tudi Copernicus
Masters nagrado, ki jo Evropska vesoljska agencija podeljuje najbolj
inovativnim podjetjem na področju uporabe satelitskih podatkov. Z
revolucionarno rešitvijo, ki omogoča učinkovito analizo ogromne
količine podatkov v le nekaj sekundah, smo uspešno vstopili tudi na
področje strojnega učenja ter si odprli vrata do mnogih zanimivih
izzivov in projektov.
Zakaj Sinergise?
Naša vizija je zagotoviti učinkovito rabo geo-prostorskih podatkov
v vsakdanjem življenju in s tem vsem omogočiti sprejemanje
informiranih odločitev o našem planetu. Pridruži se nam in nam
pomagaj uresničiti našo vizijo!

Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Programska oprema, Opazovanje
zemlje, Strojno učenje

Odgovorne, motivirane in samoiniciativne ljudi,
ki jih vodi želja po učenju. Sodelovanje v obliki
študentskega dela ali redne zaposlitve

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
https://www.sinergise.com/en/careers
https://www.facebook.com/sentinelhub.by.sinergise,

Iskraemeco, d.d.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Avtomatika, Elektronika, Telekomunikacije,
Informatika, Programiranje

Diplomanta fakultete za elektrotehniko ali fakultete
za računalništvo in informatiko, poznavanje
programskih jezikov, zanimanje za nove
tehnologije

Nudimo
Štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev, sodelovanje pri projektih, teme
zaključnih nalog

Kontakt
www.iskraemeco.com
https://www.linkedin.com/company/iskraemeco

ŠTEVILKA STRANI: 60
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.

Smartis d.o.o.
ŠTEVILKA STRANI: 61
Smartis je rastoče inovativno IT podjetje, s povezanimi in
partnerskimi podjetji v Sloveniji in na Hrvaškem. Z več kot
dvanajstletnimi izkušnjami, našim naročnikom zagotavljamo rešitve
in storitve na sodročju sistemske integracije, informacijske varnosti,
digitalizacije in optimizacije poslovnih procesov. Z lastnim razvojem
omogočamo naročnikom prilagojene rešitve in načrtno sledimo
tehnološkemu razvoju, kar potrjuje sodelovanje v več razvojnoraziskovalnih projektih.
Ponosni smo, da lahko sodelujemo, z vodilnimi mednarodnimi
tehnološkimi podjetji, kot so RedHat, Cloudera, Microsoft, Atlassian,
IBM, Lenovo, Snow Software in mnogimi drugimi.
Ponosni smo na zadovoljne naročnike iz različnih področij:
bančništvo, zavarovalništvo, telekomunikacije, javna uprava, logistika,
operaterji infrastruktur, energetika, proizvodna podjetja in druga
industrija.
Premagujemo tudi najbolj kompleksne izzive in prisluhnemo tudi
najbolj zahtevnim naročnikom, saj je le najbolšje dovolj dobro.
Področje
•
razvoj programske opreme na področju IOT in GDPR,
•
podpora analitiki podatkov,
•
sistemske integracije,
•
informacijske varnosti;

Stojnice:

PON

TOR

SRE

Informatika, Spletno programiranje, Umetna
inteligenca, Kriptografija / Računalniška varnost,
Analitika podatkov

Iščemo nadobuden, kreativen kader, željan
kariernega razvoja na področju: IT arhitekture,
programiranja, postavitve in vzdrževanja strežnikov,
razvoja programske opreme, analitike podatkov,
napovedi, tehnične prodaje,

Nudimo
Štipendije, prakse, redno zaposlitev, sodelovanje pri
projektih

Kontakt
https://www.smartis.si/
https://www.linkedin.com/company/smartis

Comtrade d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Umetna
inteligenca, Kriptografija / Računalniška varnost,
Programska oprema

Iščemo nadobudne študente, ki imajo željo
nadgraditi svoje znanje in si ustvariti svetlo
prihodnost pri nas. Zaželeno je poznavanje ene od
naslednjih tehnologij: .NET, Java, Angular, JavaScript,
MS SQL, C++, iOS, Android, Cloud computing,…

Nudimo
Sodelovanje na poletni šoli, študentsko delo, redno
zaposlitev

Kontakt
https://www.linkedin.com/company/comtrade-360/
https://www.linkedin.com/company/comtrade-group/
https://www.linkedin.com/company/comtrade-gaming/
https://www.linkedin.com/company/comtrade-systemintegration/

ŠTEVILKA STRANI: 62
Te zanima kibernetska varnost ter umetna inteligenca? Ali pa ti
morda bolj ležijo igralniške dejavnosti? Si rad “v oblakih“?
Potem je podjetje Comtrade pravi naslov zate!
Osredotočamo se na zaščito podatkov, poslovanje v oblaku,
kibernetsko varnostjo ter še in še. Več kot 20 let uporabljamo
najboljše rešitve svetovnih IT prodajalcev ter jim dodajamo lastne
rešitve, da ustvari edinstvene sisteme, ki so usmerjeni k naročniku.
Če si ljubitelj gaminga, naj ti povemo, da smo vodilni dobavitelj
programske opreme in tehnologije za igralniško industrijo. Ponudba
izdelkov vključuje spletne igralniške platforme, živi kazino, nadzor
igralniških dejavnosti ter mnogo več.
Z visokotehnološko infrastrukturo in kampusi omogočamo
podjetjem iz različnih panog hitrejši razvoj in digitalno
preoblikovanje poslovnih modelov z uporabo inovativnih tehnologij.
Se sliši zapleteno ali pa morda meniš, da imaš za tovrstna dela
premalo izkušenj? Ne skrbi, zate imamo na voljo miljon in eno
področje, kjer lahko svoje mesto najdeš tudi ti!

SRC d.o.o.
ŠTEVILKA STRANI: 63

Stojnice:

Na SRC-u delamo z računalniki, senzorji in drugimi brezsrčnimi
napravami. Zato je za nas še toliko pomembneje, da delamo z ljudmi,
ki imajo poleg vrhunske programske opreme tudi pogumno srce in
človeško toplino.
Kaj nudimo kot delodajalec?
Vse, kar pričakujete od visoko tehnološkega podjetja. Prijazne
mentorje in sodelavce, fleksibilno delovno okolje, inovativne projekte,
kotičke za razvoj genialnih idej, sproščeno in prijateljsko vzdušje,
lastno športno društvo in napredovanje ob doseženih uspehih.
Pripravljeni smo vas podpirati tudi pri zaključevanju ali nadaljevanju
študija. Če se radi zabavate in povsem sprostite v krogu sodelavcev,
boste uživali v naših legendarnih team buildingih, piknikih in
športnih aktivnostih.
Kaj delamo?
SRC je sodobno IT podjetje, ki želi narekovati trende in ustvarjati
najboljše prakse. Naš cilj je postati go-to partner na domačem in
tujem trgu.
SRC je primarno osredotočen na uvedbo celovitih poslovnih
rešitev za večja podjetja, korporacije in javno upravo. Dobavljamo,
priklapljamo in povezujemo računalniško opremo. Za stranke
konfiguriramo in integriramo programsko opremo.

PON

TOR

SRE

Informatika, Programiranje, Spletno programiranje,
Programska oprema, Računalniška varnost,
Podatkovne baze

Diplomanta Fakultete za elektrotehniko ali Fakultete
za računalništvo

Nudimo
Redno zaposlitev

Kontakt
www.src.si
https://www.facebook.com/srcsi

Result.d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Umetna inteligenca, Podatkovne
baze, Poslovna inteligenca, Poslovno planiranje,
Sistemske integracije, Avtomatsko planiranje
proizvodnje

• študente in diplomante Fakultete za
računalništvo in informatiko, študente in
diplomante Fakultete za Matematiko in Fiziko ali
primerljivih smeri,
• razvijalce /programerje programskih jezikov:
Java, Phyton, .NET, React, GoLang s pripravljenostjo
za učenje novih tehnologij in agilnih pristopov

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

Kontakt
https://www.result.si/
https://www.linkedin.com/company/result-do-o-/

ŠTEVILKA STRANI: 64
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 ...
Našemu več kot 80-članskemu kolektivu programskih, podatkovnih
inženirjev, podatkovnih analitikov in inženirjev poslovnih procesov
zaupajo svetovni velikani in domača hitro rastoča podjetja.
Če se želiš veliko naučiti, reševati probleme, ki se na prvi pogled
zdijo nerešljivi, ustvariti vsaj za odtenek boljši svet in se ob vsem
tem neizmerno zabavati, potem se nam pridruži.

Telekom Slovenije
ŠTEVILKA STRANI: 65

Stojnice:

Telekom Slovenije je vodilni in najnaprednejši slovenski ponudnik
najsodobnejših IKT-storitev in rešitev. Prepoznaven je na področju
povezovanja novih generacij mobilnih in fiksnih komunikacij,
sistemske integracije, storitev v oblaku, multimedijskih vsebin in
naprednih IKT-storitev.
V Skupini Telekom Slovenije z inovativnimi tehnologijami
navdihujemo svoje uporabnike. Odpiramo jim nove poslovne in osebne
poti ter skupaj z njimi ustvarjamo okolje za razvoj družbe priložnosti.

PON

TOR

SRE

Telekomunikacije

Študente z znanjem: SQL, Linux, Javascript, Phyton,

Z odprtostjo, prilagodljivostjo ter nadgradljivostjo izdelkov, storitev
in privlačnih vsebin uporabnikom ves čas zagotavljamo učinkovita,
uporabna, zanesljiva, zabavna in vedno nova orodja za posel in prosti
čas.

Nudimo
štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev, sodelovanje pri projektih

Kontakt
https://www.telekom.si/o-podjetju/
https://www.linkedin.com/company/telekomslovenije/mycompany/

Infineon Technologies Austria AG
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Automation, Electronics, Informatics, Mechatronics,
Artificial intelligence

Electrical engineering and Computer science
students

Nudimo
Scholarships, practices, student work, regular
employment, Bachelor or Master Thesis

Kontakt
https://www.infineon.com/cms/austria/en/
Facebook: https://www.facebook.com/Infineon
Instagram: https://www.instagram.com/

ŠTEVILKA STRANI: 66
Infineon Technologies Austria AG is a group subsidiary of Infineon
Technologies AG, a world-leading provider of semiconductor
solutions that make life easier, safer and greener. Microelectronics
from Infineon reduce the energy consumption of consumer
electronics, domestic appliances and industrial facilities. They make
a major contribution to the convenience, security and sustainability
of vehicles, and enable secure transactions in the Internet of Things.
Infineon Austria pools competencies for research and development,
production as well as global business responsibility. The head office
is in Villach, with further branches in Graz, Klagenfurt, Linz and
Vienna. With 4,517 employees from around 70 countries (including
1,960 in research and development), in the financial year 2020
(ending in September) the company achieved a turnover of € 3.1
billion. With a research expenditure of 498 million euros, Infineon
Austria is the strongest research company in Austria.

XLAB d.o.o.
ŠTEVILKA STRANI: 67
Visokotehnološko podjetje XLAB na globalnem trgu nudi rešitve za
digitalno preobrazbo. Osredotočamo se na področja oddaljenega
namizja (ISL Online), upravljanja in avtomatizacije IT infrastrukture
(XLAB Steampunk) ter umetne inteligence, napredne rešitve pa
gradimo na prebojih lastne raziskovalne ekipe.
Sodelujemo s 150 mednarodnimi partnerji, storitve prodajamo v
več kot 100 držav po svetu, imamo enega najmočnejših zasebnih
računalniških raziskovalnih oddelkov v Sloveniji, velik del svojih
rešitev pa vračamo v odprtokodno skupnost. Redno se uvrščamo
med najboljše zaposlovalce v Sloveniji, saj razvijamo sproščeno,
ustvarjalno in spodbudno organizacijsko kulturo.
Sooblikuj tehnologije prihodnosti
Želiš biti nepogrešljiv del mlade mednarodne ekipe in ustvarjati
tehnologije prihodnosti? Razvijati tehnološko napredno storitev za
podporo na daljavo, ki navdušuje milijone uporabnikov po svetu?
Zagnano avtomatizirati in krotiti kompleksne IT infrastrukture ter
vnašati red v velike podatkovne centre? Želiš sodelovati z vodilnimi
mednarodnimi strokovnjaki in uresničevati ideje z zagnanimi
sodelavci?

Stojnice:

PON

TOR

SRE

Programiranje, Android/IOS programiranje, Umetna
inteligenca, Programska oprema, IT podpora
na daljavo, upravljanje in avtomatizacija IT
infrastrukture, umetna inteligenca in strojno učenje

IŠČEMO: Backend razvijalce (Python, Django/
Flask, Ruby), DevOps inženirje (Ansible, Terraform,
Kubernetes), Core razvijalce (C++, Go), Mobile
razvijalce (Objective-C, Java, C++), Frontend
razvijalce (JavaScript, Vue.js, jQuery, Angular), IT
administratorje (Linux, Windows, omrežja, varnost),
z željo po učenju in delu z novimi tehnologijami.

Nudimo
Š tipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev

Kontakt
www.xlab.si
https://www.facebook.com/xlab.slovenia, https://
twitter.com/xlab_si,

Bankart d.o.o.
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Informatika

Diplomanta Fakultete za računalništvo in
informatiko, razvojnega inženirja analitika,
osnovno ali napredno poznavanje C#,Java, C/
C++ (ali drugo), Oracle podatkovne baze in PL/
SQL,poznavanja relacijskih baz

Nudimo
Študentsko delo

Kontakt
www.bankart.si
Bankart d.o.o.

ŠTEVILKA STRANI: 68
V Bankartu že od leta 1998 procesiramo in upravljamo sodobne
plačilne instrumente. Podjetje je del nacionalne kritične
infrastrukture in posluje v 6 državah, kjer nam zaupa več kot 20
bank in nacionalnih inštitucij. Smo agilna organizacija, usmerjena
k razvoju novih tehnologij in storitev, z več kot 200 visoko
kvalificiranimi strokovnjaki (večina s področja IT). Zagotavljamo
visoko zanesljivost, razpoložljivost in varnost poslovanja, smo
prilagodljivi do naših strank, prav tako pa tudi do naših zaposlenih.
Ker jih cenimo in spodbujamo njihov razvoj, z agilnimi pristopi
poskušamo stalno izboljševati njihovo »delovno izkušnjo«
(Employer experience) in jim ponujamo razne ugodnosti:
- Delo od doma s fleksibilnim delovnim časom;
- Delo je organizirano po načelih agilnega razvoja, po Scrum in
Kanban metodi
- delo v manjših timih v sproščenem vzdušju z rednimi Sprinti in
retrospektivo;
- V prvih 6 mesecih je novo zaposleni deležen mentorstva,
sistematičnega uvajanja in izobraževanja z namenom, da spozna
organizacijo, osnovne procese ter kulturo in vrednote podjetja;
- Delo omogoča stalen stik z najnovejšimi tehnologijami, razvojnimi
okolji;
- Omogočena so dodatna usposabljanja z različnih področij;

Zemanta
ŠTEVILKA STRANI: 69

Stojnice:

Zemanta je prva večkanalna platforma za programatičen zakup
oglaševalskega prostora na svetu, ki je zgrajena za post-click
performance. Medtem ko so tradicionalne programatične oglaševalske
platforme narejene za prikaze, je Zemanta razvila tehnologijo, ki
omogoča transparenten prikaz donosnosti oglaševalske porabe.
Naš sistem sprocesira več kot dva milijona avkcijskih zahtevkov na
sekundo v številnih podatkovnih centrih po svetu. Napredno strojno
učenje na pridobljenih podatkih omogoča hipno odločanje za vsak
zahtevek posebej. Zaupajo nam stranke, kot so WPP, Omnicom,
Publicis Groupe, IPG, Dentsu in Havas.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007 v Sloveniji. Od leta 2017 je
del Outbraina, vodilne svetovne platforme za priporočanje vsebin
za odprti splet. Leta 2021 je Outbrain postal javno podjetje in prvo
podjetje na tehnološki borzi Nasdaq z ključnim razvojnim centrom v
Sloveniji.

PON

TOR

SRE

Programiranje, Spletno programiranje, Podatkovne
baze, Strojno učenje, Podatkovna znanost

BigData DevOps, Site Reliability Engineer, Backend
Engineer, Data Scientist, Algorithm Engineer,
Frontend Engineer, Full-Stack Engineer. Ability to
write clean, maintainable, well-tested production
code Solid understanding of web foundations(APIs,
HTTP, SSL).

Nudimo
Prakse, sodelovanje na poletni šoli, študentsko
delo, redno zaposlitev, sodelovanje pri projektih,
sodelovanje na delavnicah, sodelovanje na
tekmovanjih

Kontakt
https://www.zemanta.com/
LINKEDIN:https://www.linkedin.com/company.nta/
mycompany/?viewAsMember=true,

TECHNOBELL d.o.o. Koper
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Avtomatika, Elektronika, Informatika, Programiranje,
Strojništvo, kemijsko inženirstvo

Področja znanja, ki jih iščemo pri študentih:
• poznavanje programskih orodij na zahtevnejši
ravni, vključno s programom AutoCAD;
• poznavanje industrijske procesne
instrumentacije, in sicer industrijske in procesne
armature; merilniki tlaka, temperature, pretoka in
nivoja ter osnove merilno-regulacijskih sistemov

Nudimo
Redno zaposlitev, sodelovanje pri projektih

Kontakt
www.technobell.eu
https://www.linkedin.com/company/technobelltechnology

ŠTEVILKA STRANI: 70
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.
Visoko kakovostne rešitve
TECHNOBELL d.o.o. Koper je podjetje z več kot 30-letno tradicijo
uspešnega poslovanja. Podjetje 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.
Strokovnost in innovativnost
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.

Zavod 404
ŠTEVILKA STRANI: 71

Stojnice:

404 je mladinski tehnološko-razvojni center, ki mlade in mlade po
srcu navdušuje za tehniko in tehnologijo.
V naših prostorih ponujamo možnost izkustvenega učenja
programiranja, konstruiranja, uporabe različnih strojev, modeliranja, 3D
tiska in mnogih drugih sodobnih tehnoloških procesov. Pripravljamo
vodene tečaje in delavnice, ter spodbujamo sodelovalno učenje skozi
projektno delo s pomočjo mentorske ekipe. Mladi lahko pri nas
izvajajo tudi delovno prakso ali realizirajo lastne projektne ideje.
Na področju razvoja in sodelovanja z industrijo se ukvarjamo
predvsem s hitrim prototipiranjem, načrtovanjem in razvojem
vgrajenih sistemov in razvojem strojev za (3D) tisk na področju
farmacije, gradbeništva, prehrambene in zobozdravstvene industrije.
Sodelujemo na različnih razvojnih, raziskovalnih, ustvarjalniških in
izobraževalnih projektih na narodni in mednarodni ravni. Naša vloga
se razlikuje od projekta do projekta, ponavadi pa obsega širjenje
dosežkov in komuniciranje znanstvenih raziskovanj, prototipiranje
in testiranje tehnoloških rešitev, ali pripravo vsebin in izvajanje
izobraževalnih aktivnosti.

PON

TOR

SRE

Avtomatika, Elektronika, oprema za farmacevtsko
industrijo, IoT naprave

Študentje in študentske s področja mehatronike,
elektronike, strojništva z afiniteto za prototipiranje
in željo po novih znanjih

Nudimo
Prakse, študentsko delo, sodelovanje pri projektih,
sodelovanje na delavnicah, delo z mladimi na
tečajih

Kontakt
https://404.si/
https://www.facebook.com/404.si, https://www.
instagram.com/zavod404/

Parsek
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Informatika, Programiranje, Spletno programiranje,
Podatkovne baze, Programska oprema

Proaktivne in iznajdljive kandidate z dobrimi
komunikacijskimi veščinami in profesionalnim
odnosom, ki dobro delujejo v timih. Zaželeno je
predznanje oz. zanimanje za Java EE (CDI, JPA /
Hibernate), Relational databases (PostgreSQL),
REST APIs, server- and client-side, Angular 2 ali
podobno (React, Vue), TypeScript, HTML5 in CSS3,

Nudimo
Prakse, študentsko delo, redno zaposlitev,
sodelovanje pri projektih, predloge tem diplomskih
in magistrskih del in sodelovanje

Kontakt
www.parsek.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/1574898/admin/, Twitter: https://twitter.

ŠTEVILKA STRANI: 72
Parsek je mednarodno podjetje, ki že več kot dve desetletji uspešno
izpolnjuje potrebe digitalne transformacije in razvoja informacijskih
rešitev. Zadnje desetletje se intenzivno posvečamo razvoju rešitev v
panogi zdravstva, ki lajšajo dostop in spodbujajo sodelovanje med
oddaljenim zdravstvenim osebjem in pacienti.
S širokim naborom domenskih strokovnjakov v podjetje prinašamo
najnovejša znanja in izmenjavo dobrih praks na področju
zdravstvene informatike, zagotavljanja varnosti in najboljše
uporabniške izkušnje. Tako zagotavljamo odličnost storitev in
dolgoročno zadovoljstvo naših strank ter končnih uporabnikov na
naših dveh strateških evropskih trgih (Anglija, Nizozemska).
Ker so mladi talenti in njihov svež pogled na izzive v digitalizaciji
zdravstva eden izmed ključnih dejavnikov našega uspeha, Parsek v
sodelovanje s proaktivnimi študenti namenja posebno pozornost.
Ponujamo možnost sodelovanja pri predlaganih temah diplomskih
in magistrskih nalog, opravljanju študentske prakse in sodelovanju
na različnih raziskovalnih in razvojnih projektih, uvajanju specifike.
zdravstvene informatike in podobnih izzivov. Cilj kakršnegakoli
izziva je dolgoročno sodelovanje po meri posameznika.

Špica International d.o.o.
ŠTEVILKA STRANI: 73
Špica International d.o.o. je vodilni regijski ponudnik rešitev za
upravljanje s človeškimi viri in rešitev za upravljanje oskrbovalne
verige. 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:
• Sistem za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa
Time&Space
• Rešitve za oskrbovalno 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.
Špica Grupacija s podjetji v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, Bosni,
Makedoniji, Črni Gori, Londonu, New Yorku in Dubaju združuje šteje
že preko 150 strokovnjakov.

Stojnice:

PON

TOR

SRE

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

Iščemo študente za delo v razvoju software-a
(.NET, Angular, SQL, Azure, Flutter) 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
Prakse, sodelovanje na poletni šoli, študentsko
delo, redno zaposlitev, sodelovanje pri projektih,
sodelovanje na delavnicah, sodelovanje na
tekmovanjih

Kontakt
https://www.spica.si/
https://www.linkedin.com/showcase/spicainternational/

SmartCom
Stojnice:

PON

TOR

SRE

Informacijski in komunikacijski sistemi

Naši zaposleni so ključni člen uspeha našega
podjetja. Vrednote, ki jih delimo, se odražajo
v kariernem, strokovnem in osebnem razvoju
vsakega posameznika. Preveri možnosti vključitve
in načina sodelovanja z našo ekipo strokovnjakov
in zrasti v pravega strokovnjaka tudi ti: https://
www.smart-com.si/

Nudimo
Redno zaposlitev

Kontakt
www.smart-com.si

ŠTEVILKA STRANI: 74
V Smart Comu več kot 30 let z lastno strokovno, tehnično in
razvojno ekipo vzpostavljamo učinkovite IT storitve in rešitve,
ki omogočajo varno in zanesljivo digitalno prihodnost. Pri
zasledovanju naše vizije se povezujemo z vodilnimi globalnimi
IT-velikani, ki krojijo globalni vrh razvoja varnostnih in omrežnih
tehnologij.
Naša ekipa je specializirana za zasnovo in vzpostavitev rešitev za
napredna sodobna žična in brezžična omrežja, ter za dvig nivoja
kibernetske varnosti, še posebej v okoljih kritične infrastrukture in
procesnih okoljih (IoT, ICS, OT). Z uvajanjem avtomatizacije procesov
in funkcionalnosti rešujemo kompleksnost upravljanja informacijske
infrastrukture. V Smart Centru upravljanih storitev inženirska ekipa
upravlja omrežne in kibernetske storitve za izbrana podjetja v
režimu 365/7/24. Močna razvojna ekipa pa se tradicionalno vključuje
v mednarodne razvojne projekte v katerih naslavlja in rešuje izzive
sodobne družbe.
Ključ do našega uspeha so naše vrednote, zavzeta ekipa in še
posebej poznavanje naročnika in njegovih izzivov. Našo strokovnost
gradimo s specializiranimi usposabljanji, hkrati pa gradimo
spodbudno okolje, ki omogoča samoiniciativnost in inovativnost
zaposlenih. Spodbujamo družabne aktivnosti, poskrbimo za
razvajanje brbončic, razmigano telo ter vitamine v obliki sadja.

Sportradar d.o.o.
ŠTEVILKA STRANI: 75

Stojnice:

Smo globalno vodilno podjetje za športno tehnologijo, ki trenutno
zaposluje preko 3500 ljudi v 20 državah po vsem svetu.
Podatke in tehnologijo uporabljamo tako, da:
- medijskim podjetjem dajemo orodja, da se lahko učinkovito
povezujejo z navijači;
- pomagamo operatorjem z izdelki in storitvami, ki jih potrebujejo za
upravljanje svojih stavnic;
- ekipam, ligam in federacijam dajemo športne podatke, da bi bili v
svojem športu še uspešnejši;
- ohranjamo športno industrijo čisto z odkrivanjem in
preprečevanjem goljufij, dopinga in nameščenih tekem.
Več kot 1.600 športnih zvez, medijskih hiš, operaterjev stav in
potrošniških platform v 120 državah se zanaša na naše znanje in
izkušnje. Poleg tega smo partnerji NBA, NHL, NASCAR, FIFA, IITF, UEFA,
Nascar, MotoGP, v naše podjetje pa investirajo tudi znani športniki.
Ljubljanska pisarna je največji razvojni center v globalni skupini
Sportradar. Ustanovljena je bila leta 2003 (Klika) kot moderen
laboratorij za razvoj programske opreme. Šteje že 200 zaposlenih in v
letošnjem letu nameravamo zaposliti več kot 40 dodatnih razvijalcev.

PON

TOR

SRE

Programiranje, Android/IOS programiranje, Umetna
inteligenca, Podatkovne baze, Programska oprema

Absolventi/diplomanti FRI, razvijalce programske
opreme, podatkovne znanstvenike/inženirje,
sistemske administratorje, DevOps inženirje

Nudimo
Študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt
https://sportradar.com/about-us/make-the-team/
ljubljana/
https://www.linkedin.com/company/sportradar/

Kariera
Stojnice:

PON

....

....

Nudimo
....

Kontakt
....

TOR

SRE

ŠTEVILKA STRANI: 76
Skupina Kariera je od ustanovitve leta 2005 postala eno največjih
kadrovskih podjetij v Sloveniji. Letno opravimo več kot 20.000
selekcijskih postopkov in pomagamo do nove zaposlitve več kot
7.000 kandidatom.
Sodelujemo z večino največjih slovenskih podjetij in imamo dnevni
dostop do baze več kot 340.000 iskalcev zaposlitve. Intenzivnost
in obseg dela nas uvrščata v sam vrh podjetij z vidika vodenja
postopkov novih zaposlitev.
Pri obračunu in vodenju projektov uporabljamo najnovejše CRM in
ERP sisteme ter po potrebi organiziramo on-site poslovne enote pri
naročnikih.
Zagotavljamo ključne informacije v postopku zaposlovanja.
Pridobivamo kakovostne delavce po sistemu »čim prej« na celotnem
področju Slovenije.
Upoštevamo potrebe organizacije ter izvajamo usklajene postopke
selekcije in ocenjevanja.
Dvosmerna, jasna in hitra komunikacija z naročniki in kandidati.
Inovativni predlogi za reševanje kadrovskih izzivov na podlagi
izkušenj pri različnih naročnikih.
Kakovostno delo in korekten odnos z delavci v celotnem obdobju
zaposlitve.
Prepoznavanje prednosti in edinstvenih lastnosti iskalcev zaposlitve.
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Stojnice:

Hisense Europe je eden od vodilnih proizvajalcev zabavne elektronike
in gospodinjskih aparatov v Evropi.
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Energetika, Avtomatika, Elektronika, Informatika,
Mehatronika

Poslovne enote imamo v 27 evropskih državah, ob tem pa še tri
proizvodne in štiri R&D centre, kjer dela 10.000 zaposlenih. Skupina
Hisense Europe pod eno streho združuje več blagovnih znamk,
med njimi so štiri globalne: Hisense, Gorenje, Asko in Toshiba, in
več lokalnih blagovnih znamk, vsaka od njih pa nagovarja določen
segment potrošnikov in ponuja inovativne rešitve za prijetno bivanje v
Diplomanta elektrotehnike, Diplomanta strojništva,
sodobnem domu.
Diplomanta računalništva
V prihodnje se želimo še bolj utrditi kot eden izmed vodilnih
globalnih ponudnikov gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike.
Naša vizija je postati podjetje s stoletno tradicijo, ki razvija pametne
rešitve, s katerimi lahko uporabniku pomagamo izboljšati kakovost
življenja in poskrbimo za njegovo dobro počutje.

Nudimo
Štipendije, prakse, študentsko delo, redno
zaposlitev

Kontakt
https://www.hisense-europe.com/si/

Podjetja
Adacta
Agilcon
Agiledrop
Bankart
Biosistemika
Comtrade
Cosylab
nChain
Danfoss Trata
Epilog
H-BIT, d.o.o.
Httpool
Infineon Technologies Austria AG
Iskraemeco
iSystem Labs
IXTLAN TEAM
Kamino
Mediately
Medius
Mikrocop
NIL
Outfit7 Group
Parsek
Siemens
Xlab
ZARJA ELEKTRONIKA
Zemanta

Hitri zmenki

