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JobFair organizacijska ekipa

Dizajn: Iza Burnik, Mark Juvan, Timotej Jaušovec, Nejc Mirtič

Nika Kralj
Koordinatorka za PR

Gregor Balkovec 
Koordinator za FR in 

partnerstva

Luka Nikolič
Koordinator za Hitre 

Zmenke

Zala Erič
Koordinatorka za Svet 

Prihodnosti

Timotej Petrovčič
Koordinator za Logistiko

☺☺

☺
Nagovor glavnega organizatorja

Leta 2006 se je na Tržaški cesti 25 zbrala skupina nadobudnih 
študentov, odločena, da preseže meje študentskega življenja in svojo 
generacijo poveže z resničnim svetom. 

Letos, štirinajst let kasneje, smo se odločno napotili naproti izvedbi 
najboljšega sejma do sedaj. Od oktobra najprej smo z Zalo, Niko, Lukom, 
Timotejem in Gregorjem sestankovali, komunicirali s predstavniki 
podjetij in vse pripravljali za izvedbo dogodka. 

Žal pa je bila letos usoda dogodka v marcu zapečatena z zaprtjem 
fakultet zaradi virusa COVID-19. Zato smo bili primorani izvedbo 
dogodka odpovedati kljub izjemnemu zanimanju iz strani podjetij 
in odličnemu delu ekipe.

Kljub temu pa smo ustvarili to brošuro - z namenom, da boste 
študentje tudi v teh kriznih časih lahko sledili koraku industrije in si 
sprogramirali prihodnost!

Radi bi se zahvalili Fakulteti za Računalništvo in Informatiko, Fakulteti za 
Elektrotehniko ter vsem podjetjem, ki so izkazala željo po sodelovanju. 
Njihova podpora je EESTEC JobFair skozi leta širila - tako v velikosti 
kot tudi v prepoznavnosti - in tako pomagala mnogim študentom do 
zaposlitve. V naslednjih straneh si lahko ogledate partnerje, ki kljub 
letošnji odpovedi sejma iščejo nadobudne sodelavce.

Mark Juvan
Glavni organizator 
dogodka EESTEC JobFair 
2020

Mark Juvan
Glavni organizator
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Kdo smo EESTEC
Mednarodna organizacija EESTEC (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) je 
neprofitno in nepolitično združenje študentov iz univerz in inštitucij, ki delujemo na področju 
elektrotehnike in računalništva. EESTEC je bil ustanovljen 3. maja 1986 na Nizozemskem, kjer je 
skupaj stopila skupina delegatov iz 33 mest, ki so predstavljali 17 evropskih držav. Zadali so si cilj 
izboljšati povezavo med študenti, industrijo in univerzami po celotni Evropi.

Od takrat je pri oblikovanju EESTEC-a sodelovalo več kot 80 univerz in tisočeri študenti so 
organizirali veliko mednarodnih projektov. 

Lokalni komite Ljubljana je eden od ustanovitvenih članov EESTEC-a. Trenutno šteje približno 
5000 aktivnih članov. Tekom leta, tako kot drugod po Evropi, tudi mi organiziramo vrsto zanimivih 
projektov kot so mednarodne delavnice (MOViE IT, Money Talks, Bytes of Banking, Medrock 
Week … ), zaposlitveni sejem JobFair, mednarodni motivacijski vikend, Siemens PLC+ Challenge, 
okrogle mize in neformalna druženja.

Študentom poleg delavnic v Sloveniji omogočamo tudi brezplačen obisk delavnic v tujini. Člani 
boste razširili svoja obzorja izven meja Slovenije, urili tuji jezik, spoznali enakomisleče študente 
in študentke, se izobraževali in se ob vsem tem hkrati zabavali.

EESTEC vabi vse študente, ki ste željni izboljšati svoje kompetence na strokovnem in nestrokovnem 
področju, da se nam pridružite in na ta način odkrijete, kako zanimivo je lahko študentsko življenje 
v EESTEC-u. Redna srečanja društva potekajo vsako sredo ob 19:00 na Študentskem Kampusu.

☺
Nagovor predsednice društva EESTEC

V mednarodnem društvu EESTEC si že več kot 30 let uspešno 
prizadevamo študentom elektrotehnike in računalništva ponujati 
raznolika znanja, ki jih težje pridobijo tekom študija. To nam uspeva 
s povezovanjem fakultet, študentov in industrije preko vsakoletnih 
projektov. Med letošnjimi bi izpostavila hackathon EESTech Challenge, 
tehnične delavnice EESTEC WorkIT, akademijo mehkih veščin SSA 
ter podobne dogodke, ki uživajo tako močno podporo stroke kot tudi 
fakultet ter seveda kažejo interes študentov. Obenem nakazujejo 
tudi na potrebo po boljšem povezovanju študentov in stroke, nam 
pa predstavljajo potrditev, da smo na pravi poti. Zato ima EESTEC 
vedno odprta vrata tudi za nove člane. Če bi v prostem času radi 
potovali, nadgradili svoje organizacijske in mehke veščine ter svoj 
čas seveda preživeli v dobri družbi, vas vabim, da nas poiščete na 
naši spletni strani eestec-lj.org ali na Facebooku.

Naš največji, sedaj že tradicionalni dogodek, EESTEC JobFair, je 
bil ustvarjen ravno v duhu našega društva - v duhu povezovanja, 
učenja in strokovnosti. Letošnja organizacijska ekipa sejma je bila 
postavljena pred velik izziv, saj so se morali zaradi epidemije COVID-19 
v zadnjem trenutku prilagoditi nastalim razmeram. Navkljub njihovemu 
požrtvovalnemu delu pa se žal letos, prvič v trinajstletni zgodovini 
JobFaira, ne bomo srečali v živo. Ob vsem tem bi se vseeno rada 
zahvalila Fakulteti za elektrotehniko in Fakulteti za računalništvo in 
informatiko, ki sta z nami usklajevali načrte do zadnjega trenutka, ter 
podjetjem, ki nam še vedno stojijo ob strani ter verjamejo v projekt 
in naše nadaljnje sodelovanje. Največja zahvala pa gre ekipi, ki se je 
izjemno potrudila in v delo vložila veliko časa, truda in energije ter 
tako omogočila študentom, da kljub nezmožnosti obiska na stojnicah 
podjetja še vedno bolje spoznate - tako preko naših socialnih omrežij 
(Facebook, Instagram, LinkedIn) in spletne strani jobfair.si, kot tudi 
preko brošure pred vami, ter si tako sprogramirate prihodnost!

Mojca Fortunat
Predsednica EESTEC LC 
Ljubljana

http://eestec-lj.org
http://jobfair.si
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PODJETJA
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Področje:
Informatika, Programiranje, 
Mehatronika, Podatkovne baze, 
Programska oprema

Iščemo:
Študente FRI, FE. Z znanjem 
programiranja (Java, C, C++, C#, 
Unity...), poznavanjem ROS, 
Linux sistemov, z zanimanjem 
za nove tehnologije. Z željo 
po učenju. Samoiniciativne in 
zanesljive.

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 
delo, redno zaposlitev

Kontakt:
jobs@epilog.net

www.epilog.net

Dinamična ekipa, realni izzivi, sodobne tehnologije, ambicioznost, trdo 
delo in veliko zabave. Že 30 let. To je Epilog, vodilno slovensko podjetje 
na področju zagotavljanja najsodobnejših rešitev informacijske 
podpore pri avtomatizaciji in optimizaciji logističnih procesov.

Znanje in izkušnje na področju informacijskih sistemov upravljanja 
notranje logistike, upravljanja proizvodnih procesov, planiranja, 
povezovanja ter usklajevanja človeških in strojnih virov v enoten 
sistem ter sledenja, smo strnili v družino produktov, znano pod 
blagovno znamko Atlas. 

PRIHODNOST ŽIVIMO ŽE DANES 
Pred nami je digitalna oskrbovalna veriga, prepletena z novimi 
tehnologijami. Robotizacija je panoga, ki je v izrazitem vzponu. V 
skladiščih bo vse več robotskega komisioniranja in avtomatskega 
transporta. Učenje in prepoznavanje vzorcev, napredna analitika 
in simulacija bosta v veliko pomoč pri napovedi trendov, ki bodo 
podjetja usmerjala pri prihodnjih odločitvah.

S stalnim razvojem in inoviranjem se odzivamo na kompleksne in 
hitre spremembe na trgu. Lasten razvoj elektronske in programske 
opreme za avtomatsko vodena vozila (AGV) nam bo tudi v prihodnje 
omogočal implementacijo najzahtevnejših rešitev v notranji logistiki.

Epilog
IZ SLOVENIJE OSVAJAMO SVET
Naše rešitve so implementirane v velikih multinacionalkah širom sveta. Od februarja 2019 smo 
tudi sami del avstrijske multinacionalke Knapp, To nam odpira nove priložnosti za sodelovanje z 
največjimi globalnimi strankami kot tudi priložnosti za karierni razvoj in nove zaposlitvene možnosti. 

Z INOVATIVNIM OKOLJEM DO PREBOJNIH REŠITEV
V svoje delo vnašamo znanje, odličnost in strast. Cenimo kreativnost, inovativnost ter ambicioznost. 
Naš cilj je v čim krajšem času rešiti zahtevne visokotehnološke probleme iz realnega sveta. Da 
nam to uspeva, poskrbimo s stimulativnim delovnim okoljem, ki omogoča učinkovito delo, kot 
tudi sprostitev in druženje. 

KOGA IŠČEMO? 
Sodelavce, ki boste obogatili naš tim z novim znanjem in idejami. Ljudi z odprtim mišljenjem ter 
željo spopasti se z izzivi industrije 4.0, povezovati ljudi, robote in avtomatska vozila v delujoč 
»eko sistem« notranje logistike. 

Vam je poleg tega zanimivo tudi rudarjenje po podatkih, reševanje izzivov z Javo, C, C++, C#, PL/
SQL, ROS, mobilnimi tehnologijami idr.? Iščete po zaključku študija zaposlitev in priložnosti v 
mednarodnem okolju? Če prikimavate, potem ste pravi za nas. Nudimo študentsko delo, prakso, 
štipendiranje, redno zaposlitev. 

Pridružite se ekipi, ki iz Slovenije osvaja svet!
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Področje:
Informatika, Programiranje, 
Programska oprema, Medical 
Software

Iščemo:
Iščemo študente FE, FRI, FMF 
in drugih naravoslovnih ved, 
ki znajo rokovati s katero od 
naslednjih tehnologij: EPICS, 
LabVIEW, C/C++, Java, Python, 
FPGA , WinCC OA, Qt, CSS, 
Tango, OPC-UA, ZeroMQ, 
OMG DDS, Oracle, mySQL,... 
Cenimo tudi poznavanje drugih 
tehnologij.

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
jobs@cosylab.com

www.cosylab.com

Cosylab je globalno tehnološko podjetje, ki razvija in integrira najsodobnejšo 
programsko ter strojno opremo za najbolj zahtevne, natančne in napredne 
sisteme na svetu, med drugim sisteme za radio- in protonsko terapijo. 
Naša programska ter strojna oprema omogočata raziskovalnim inštitutom 
znanstvene preboje, bolnišnicam boljše zdravljenje raka, organizacijam 
pa večjo učinkovitost.

Družina Cosylab s podružnicami na Švedskem, v Švici, ZDA, na Kitajskem 
in Japonskem obsega že preko 200 strokovnjakov. Sedež imamo v 
Ljubljani.

TEHNOLOGIJE, KI JIH UPORABLJAMO? 

Za namene izvedbe različnih vrst projektov uporabljamo: EPICS, 
LabVIEW, C/C++, Java, Python, FPGA , WinCC OA, Qt, CSS, Tango, 
OPC-UA, ZeroMQ, OMG DDS, Oracle, mySQL in po potrebi tudi druge.

KOGA IŠČEMO?

Iščemo spretne, radovedne, željne znanja in motivirane talente za pomoč 
pri razvoju programske in strojne opreme, razvijanju algoritmov ter 
integraciji krmilnih sistemov. Cenimo zagnanost in tehnično znanje, ki si 
ga pridobil/a med ali izven študija. Pravi Cosylaber zna drzno razmišljati, 
trdo delati, svoje ideje uresničiti in znanje praktično uporabiti. Se vidiš 
v naši cool ekipi?

Cosylab
V NAŠ KOLEKTIV SE BOŠ SUPER VKLJUČIL/A, ČE SO TI BLIZU SLEDEČE VREDNOTE: 

• Razmišljaš pogumno: si kos vsakodnevnim izzivom, jih sprejmeš kot priložnost za učenje in zanje 
predlagaš svoje lastne ideje in rešitve. 

• Opravljaš delo ponosno in znaš trdo delati z namenom da so zahteve naših strank uspešno realizirane. 
• Si skromen: ceniš enakopravnost med sodelavci in spodbujaš timsko delo. 
• Da boš užival življenje še bolj, pa poskrbimo mi bodisi s ponedeljkovimi palačinkami, petkovimi 

masažami in prijetno veliko sobo za druženje, ko rabiš odmor, kavo ali pa si pripravljen odigrat 
namizni nogomet ali ping pong s sodelavci. 

KAJ LAHKO PRIČAKUJEŠ? 

• Sodelovanje na znanstvenih in medicinskih projektih z izjemnim vplivom na družbo in posameznika. 
• Mentorstvo ter neposreden prenos znanja, da boš čim hitreje samostojen pri delu in sledil svoji 

poklicni poti. 
• Možnost za delo tudi v kateri od naših podružnic. 
• Redna interna in zunanja izobraževanja za profesionalno rast. 
• Za bistri um in dobro počutje Cosylab nudi možnost obiskov športnih aktivnosti, palačinke v 

ponedeljkih, dnevno sveže sadje, masaže ter neomejeno kave in drugih osvežilnih napitkov. 
• Cenimo in spodbujamo ravnovesje dela in prostega časa. 
• Udeležba na teambuildingih, pikniku in ostalih družabnih dogodkih.
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Področje:
Informatika, Programiranje, 
Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje

Iščemo:
Študentje tehničnih fakultet 
z izrazitim interesom za 
programiranje in razvoj mobilnih 
in web aplikacij (Android, iOS, 
Backend in JavaScript). Osebe 
motivirne za stalno učenje, ki 
kažejo interes tudi za aktivnosti 
zunaj osnovnega študijskega 
programa (pridobivanje novih 
znanj, udeležba na izbirnih 
predmetih, sodelovanje 
na študentskih natečajih). 
Motivirani in marljivi kandidati, 
ki cenijo kvalitetno kodo, dober 
dizajn in so pripravljeni tekom 
oktobra svoj čas vložiti v učenje 
novih programskih znanj, 
brezplačno, ter s fleksibilnim 
urnikom in mentorskim 
sistemom 1:1.

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

Kontakt:
human.resources@infinum.com

Infinum predstavljajo mladi, ki cenijo smisel za humor, dobro glasbo, 
kvalitetno kodo, lep dizajn in prijateljsko vzdušje. Da znotraj tima 
vztraja sproščen odnos, potrjuje tudi dejstvo, da so v vseh naših 
pisarnah vedno dobrodošli kosmatinčki ter da se vsi zaposleni lahko 
sprostijo ob kavi, sadju in drugih prigrizkih. Mesečni teambuildingi, 
fleksibilen delovni čas in delo od doma je le nekaj izmed mnogih 
ugodnosti, ki jih delo v Infinumu ponuja.

Infinum je neodvisna agencija za razvoj in dizajn programske 
opreme, ki na tržišču obstaja že 15 let. Svojim strankam nudimo 
popolno storitev in podporo v vseh fazah razvoja in oblikovanja 
mobilnih aplikacij ter spletnih strani - razvoj kreativnega koncepta, 
načrtovanje, grafični dizajn, programiranje, testiranje in objava. 

Našo ekipo trenutno sestavlja preko 200 zaposlenih, vključno 
z razvijalci mobilnih aplikacij, razvijalci spletnih strani in UI/UX 
dizajnerjev, ki so locirani v ZDA in Evropi. Vsi naši inžinirji se ponašajo 
z večletnimi izkušnjami iz različnih strok ter so visoko uveljavljeni 
na svojih področjih. 

Infinum
Naši naročniki so prepoznana podjetja, medijske hiše, ponudniki telekomunikacijskih storitev in 
ostala podjetja, ki potrebujejo profesionalen razvoj in oblikovanje programske opreme. Zaradi 
našega kvalitetnega dela smo bili že večkrat prepoznani kot eno izmed najhitreje rastočih podjetij 
na področju digitalnega razvoja in dizajna – prejeli smo nagrade: MIXX 2018, 2017, 2015, 2014; Inc. 
5000 Europe 2016 & 2017; Awwwards 2015; SoMo 2016, 2014, 2013; etc. Leta 2019 pa smo prejeli 
tudi 1.nagrado za najboljšega delodajalca na Hrvaškem. 

Zaposleni, ki so specialisti na svojih področjih, delijo svoje znanje na blogu ter preko raznolikih 
iniciativ kot je Infinum Akademija, ki odraža našo predanost skupnosti. 

Medse sprejemamo vse, ki so navdušeni nad razvijanjem, tako izkušene kot študente, ki se šele 
spoznavajo s programiranjem in razvojem mobilnih in web aplikacij. Cenimo osebe motivirne 
za stalno učenje, ki kažejo interes tudi za aktivnosti zunaj osnovnega študijskega programa 
(pridobivanje novih znanj, udeležba na izbirnih predmetih, sodelovanje na študentskih natečajih).
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Področje:
Telekomunikacije, Informatika, 
Programiranje, Kriptografija 
/ Računalniška varnost, 
Programska oprema

Iščemo:
študente tehničnih in 
naravoslovnih ved, z zanimanje 
za nove tehnologije, ki so 
samoiniciativni in imajo željo po 
lastnem strokovnem razvoju.

Nudimo:
štipendije, sodelovanje na 
poletni šoli, študentsko delo, 
redno zaposlitev, sodelovanje 
pri projektih, sodelovanje na 
delavnicah, Sodelovanje na 
mednarodnem področju

Kontakt:
talents@nil.com

www.nil.com

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. V decembru 
2019 smo prejeli nagrado za Naj varnostni produkt leta 2019 na 
področju kibernetske varnosti (nagrada nam je bila podeljena na 
konferenci Infosek 2019). 

Kot del mednarodne skupine Conscia pa v evropskem prostoru 
sledimo cilju postati vodilni evropski ponudnik zanesljivih in varnih 
IT-okolij. 

NIL
Z našimi rešitvami smo prisotni po vsem svetu, naša lokalna predstavništva pa najdete v 
Južnoafriški republiki, Maroku, ZDA, Kanadi, Združenih arabskih emiratih, Srbiji in na Hrvaškem. 
Sedež podjetja je v Sloveniji, skupaj pa NIL zaposluje več kot 170 ljudi. 

Iskanje in razvijanje talentov sta za NIL bistvenega pomena in ključni orodji za uspeh podjetja. 
Še zlasti si prizadevamo, da bi bilo podjetje privlačno za vas, mlade. Ker delujemo v zahtevnem 
in konkurenčnem okolju, vam pri nas izzivov vsekakor ne bo zmanjkalo.

Te zanimajo nove informacijsko komunikacijske tehnologije? Imaš žilico za inovacije? Se želiš 
preizkusiti pri delu na mednarodnih projektih? Želiš pričeti kariero v sodobnem IT svetu pod 
mentorstvom strokovnjakov z najvišjimi Cisco, VMware…. certifikati? Imaš željo po lastnem in 
strokovnem razvoju? Potem si pravi, da se pridružiš NIL-ovi ekipi in se preizkusiš kot razvijalec 
programske opreme, sistemski inženir, predavatelj ali na katerem drugem področju, ki te najbolj 
zanima.
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Področje:
Programiranje, Spletno 
programiranje, Android/
IOS programiranje, Umetna 
inteligenca, Podatkovne baze

Iščemo:
Zaželeni študenti zadnjih 
letnikov UNI FRI (1. ali 
2. bolonjska stopnja), 
osnovno znanje objektnega 
programiranja v Javi in 
poznavanje osnov konceptov tri 
nivojske arhitekture.

Nudimo:
štipendije, študentsko delo, 
redno zaposlitev, somentorstvo 
pri diplomskih/magistrskih 
nalogah

Kontakt:
jobs@medius.si

www.medius.si

Medius je inovativno in večkrat nagrajeno podjetje, usmerjeno v 
razvoj kompleksnih poslovnih računalniških sistemov in po meri 
narejene programske opreme. Naš cilj je pomagati organizacijam 
pri uvajanju in integraciji najsodobnejših informacijskih sistemov 
na osnovi odprtokodnih Java rešitev in pri uvedbi aplikacij, ki 
temeljijo na strojnem učenju in umetni inteligenci. Izkušnje imamo 
pri razvoju aplikacij na velikih projektih v Sloveniji in tujini s področja 
telekomunikacij, loterijskih sistemov, e-uprave, transporta, farmacije 
in drugih. 

Medius velik poudarek namenja raziskavam in razvoju povsem novih 
tehnologij. Tako so nastali produkti, kot je MediusCloudSE — oblačna 
storitev, ki omogoča emulacijo brezstičnih pametnih kartic z uporabo 
mobilnega telefona preko NFC tehnologije. MediusCloudSE se lahko 
uporabi na področju mobilnega bančništva, javnega transporta in 
turizma, oziroma povsod, kjer se pojavlja potreba po prehodu s 
klasične kartične na mobilno tehnologijo. Naša razvojna ekipa stoji 
tudi za projektom Blocksquare.io, ki omogoča mikro-investiranje 
v nepremičnine na podlagi tehnologije blockchain. Z uporabo 
Blocksquare informacijskega sistema je bila tokenizirana prva 
nepremičnina na svetu. 

Medius
KAJ LAHKO PRIČAKUJEŠ?
V sveže prenovljeni glavni pisarni v Tehnološkem parku deluje team mladih računalniških 
navdušencev, certificiranih s področij Java programiranja, načrtovanja sistemov in administracije 
podatkovnih baz. Zaposleni in študenti se izobražujemo na online tečajih in konferencah v tujini, 
saj visoko cenimo novo znanje in inovativne pristope pri reševanju izzivov. Imamo pa tudi številne 
ugodnosti, ki poskrbijo za dobro počutje: vsakodnevni zdravi zajtrki, neomejene količine kave/čaja/
cedevite, pizza dnevi, udeleževanje na športnih dogodkih ipd. Dobre odnose še dodatno krepimo 
na avanturističnih večdnevnih teambuildingih in na epskih novoletnih zabavah. 

IŠČEMO TEBE?
 Če... 

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

....potem se nam predstavi na Hitrih zmenkih ali pošlji svoj CV na jobs@medius.si.
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Symphony RetailAI s poslovno strategijo beleži vsakoletno uspešno rast in temu ustrezno tudi aktivno širi 
svojo ekipo. Zato želimo v svoje vrste privabiti strokovnjake, ki bodo v našem delu našli nove izzive in postali 
del ekipe. Delovno okolje je inovativno, mednarodno orientirano, dinamično in zaposlenim ponuja možnost 
spoznavanja z globalnimi trendi na področju trgovine in logistike ter tehnološkimi novitetami. V podjetju 
vsakodnevno stremimo k izboljšanju in doseganju najboljših poslovnih rezultatov. Svojo poslovno odličnost 
pa ustvarjamo skupaj z zaposlenimi, ki imajo sposobnost doseganja zastavljenih ciljev, samoiniciativnost in 
so željni spoznavati poslovne prakse največjih svetovnih trgovcev. Želimo si sodelavcev, ki izražajo osebne 
vrednote, ki so v skladu z organizacijsko kulturo podjetja. Od novih sodelavcev pričakujemo ustrezno 
tehnično in poslovno znanje, močno razvite komunikacijske sposobnosti in pozitivno naravnano osebnost, 
samoiniciativnost, učinkovitost in odprto razmišljanje. 

 Symphony RetailAI ponuja nove zaposlitvene priložnosti, kjer zaposleni pridobijo: 

• Priložnost osebnega in profesionalnega razvoja v visoko tehnološko naprednem podjetju.
• Priložnost dela v inovativnem okolju, usmerjenem v razvoj in napredek, v ekipi mladih, zagnanih 

in dinamičnih sodelavcev 
• Izobraževanje in usposabljanje.
• Stimulativno nagrajevanje 
• Poglobljen vpogled v poslovanje svetovnih trgovcev na drobno, proizvajalcev in navad 

potrošnikov.

Področje:
Informatika, Programiranje, 
Android/IOS programiranje, 
Podatkovne baze, Programska 
oprema

Iščemo:
Kot inovativno, k razvoju 
usmerjeno podjetje, Symphony 
EYC ponuja nove zaposlitvene 
priložnosti vsem tistim, ki si 
želijo dela v uveljavljenem, 
vodilnem mednarodnem, 
visoko tehnološko naprednem 
podjetju; Zaželeno poznavanje: 
PL/SQL, Java, JavaScript, C,C++, 
C#, UNIX, LINUX, Android, 
Springframework Webservices, 
Oracle, Microsoft

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
Job.SI@symphonyretailai.com

www.symphonyretailai.com

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

Symphony RetailAI nudi programske rešitve za podporo in optimizacijo 
procesov v oskrbni verigi, upravljanju in analizi ter načrtovanju blagovnih 
kategorij in s tem zagotavljanju boljših nakupnih izkušenj potrošnikov. 
Skozi poenoteno programsko opremo GOLD nudi napredne storitve za 
analizo obnašanja kupcev. Širok nabor rešitev in storitev podjetja omogoča 
strankam: natančno usmerjene asortimane prek vseh prodajnih kanalov, 
podporo pri zanesljivem in odzivnem poslovanju v prodaji na drobno in 
debelo ter izvajanju procesov v oskrbovalni verigi in hitre rezultate pri 
pospeševanju donosnosti naložbe.

Vizija Symphony RetailAi je postati največji svetovni proizvajalec programske 
opreme za trgovinsko dejavnost ter distribucijo blaga široke potrošnje 
ter s tem pridobiti in obdržati na svojem segmentu prevladujočo pozicijo.

Symphony RetailAI
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Področje:
Elektronika, Programiranje, 
Vgrajeni sistemi

Iščemo:
Študentke in študente tehničnih 
fakultet, ki jih navdušujejo 
programiranje, mikrokrmilniki in 
reševanje tehničnih problemov.

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
jobs@isystem.si

isystemlabs.si, isystem.com

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? 
Da izveš, kako proizvajalci gradijo zaupanje v svoje varnostno-kritične 
sisteme, se moraš potopiti globoko v svet vgrajenih sistemov. 

Kaj delamo v iSYSTEM Labs? 
Razvijamo programsko in strojno opremo za razvoj in test embedded 
aplikacij v avtomobilski, letalski in medicinski industriji. Naš BlueBox 
debugger in analizator skupaj z razvojnim okoljem winIDEA omogoča 
inženirjem širom sveta podroben vpogled v obnašanje embedded aplikacije. 

Z našimi orodji lahko uporabniki prekinejo izvajanje aplikacije na 
mikrokontrolerju, pregledajo vsebino pomnilnika, registrov in vrednosti 
spremenljivk. Celotni tok izvajanja programa lahko tudi posnamejo ter 
naknadno analizirajo. Inženirji v našem podjetju programiramo v jezikih 
C/C++, 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.

Pošlji prijavo na jobs@isystem.si in se nam pridruži!

iSYSTEM Labs

POTOPI SE 
GLOBOKO 
V SVET 
VGRAJENIH 
SISTEMOV
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Področje:
Programiranje, Spletno 
programiranje, Android/IOS 
programiranje, Kriptografija 
/ Računalniška varnost, 
Programska oprema

Iščemo:
Diplomantke/diplomante 
različnih smeri (računalništvo 
in informatika ali sorodno 
področje, matematika, 
menedžment, ekonomija), ki so 
predani strokovnosti ter novim 
tehnologijam in jih zanima 
razvoj programske opreme. 
Podrobnosti si lahko ogledaš na: 
www.comtrade.com/jobs/

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

Kontakt:
edit.si@comtrade.com

www.comtrade.com

www.edit.world

Comtrade je dinamična skupina IT podjetij s 30-letnimi izkušnjami na 
področju razvoja naprednih programskih rešitev.

Z odlično infrastrukturo in pisarnami v 15 državah, Comtrade omogoča 
uspešno delovanje svojim podjetjim in poslovnim vertikalam: HYCU, 
Comtrade Digital Services, Comtrade Gaming, Comtrade Solutions. 

Naše sodelovanje z več kot 2000 strankami po celem svetu temelji 
na dolgoletnih izkušnjah pri razvoju visoko kakovostnih programskih 
rešitev in reševanju najbolj trdovratnih izzivov. Lahko se pohvalimo 
z raznolikostjo tehnologij, industrijskih domen in strank s katerimi 
sodelujemo (avtomatizacija logističnih procesov, nove oblike mobilnosti, 
sodobni procesi v finančnem svetu, umetna inteligenca, menedžment 
igralniških platform, rešitve za nadzor aplikacij in zaščito podatkov za 
novo generacijo IT okolij).

Povezuje nas strast do novih tehnologij, skupne vrednote in odlični 
odnosi v timu. Comtrade se nenehno razvija, zato iščemo ambiciozne 
posameznike, ki v našo ekipo prinašajo strast, znanje in nove zamisli.

Študentje nas najbolje spoznate na poletni šoli EDIT, ki je bila za mnoge 
naše sodelavce odličen začetek nove karierne poti.

Comtrade
Področje:
Elektronika, Programiranje, 
Podatkovne baze, Programska 
oprema

Iščemo:
Iščemo študente 1. in 2. 
bolonjske stopnje elektrotehnike 
in računalništva z znanjem 
angleškega jezika, programskih 
orodij, ki jih zanimajo nove 
tehnologije, so samoiniciativni, 
inovativni, odprti za nova znanja 
ter imajo željo po lastnem 
strokovnem razvoju.

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

Kontakt:
job.gorenje.com

www.gorenje.com/si

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

Gorenje 
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Področje:
Programiranje, Spletno 
programiranje

Iščemo:
PHP razvijalci, JS razvijalci, CSS/
HTML razvijalci, WordPress 
razvijalci, Drupal razvijalci

Nudimo:
redno zaposlitev

Kontakt:
zaposlitev@agiledrop.si

www.agiledrop.si

Agiledrop: vodilni strokovnjaki za razvoj naprednih spletnih rešitev

Si želiš začeti svojo poklicno pot v stabilnem, hitro rastočem podjetju, ki 
deluje na globalnem trgu? Potem je Agiledrop pravi naslov. 

Agiledrop deluje na globalnem trgu, kjer za velike blagovne znamke in 
pomembne organizacije razvijamo napredna spletna mesta, aplikacije in 
trgovine. V sodelovanju z agencijami iz celega sveta, ekipa razvija spletne 
rešitve za podjetja, kot so Nestlé, Qatar Airways, Addiko Bank, Radio 
France in UNESCO. Do danes imamo za seboj že več kot 200 uspešnih 
projektov.

Mentoriranje in uvajanje

Vsem novim zaposlenim je dodeljen mentor, ki jih vodi skozi uvajalni projekt, 
sicer pa spodbujamo medsebojno sodelovanje in podporo vseh razvijalcev, 
tudi po koncu uvajalnega obdobja. Vsem članom ekipe omogočamo, da 
v podjetju najdejo zase idealen položaj ter da nadgrajujejo svoje znanje 
na njim najbolj ustrezen način. 

Dobro počutje zaposlenih je na prvem mestu

Dobro se zavedamo, kako pomembno je, da se na delovnem mestu 
vsi počutimo prijetno, in zato si prizadevamo, da je delo na Agiledrop 
karseda izpolnjujoče ter da vsi od njega dobijo tisto, kar si želijo. Nadur 
ne poznamo, ko pa v redkih primerih pride do njih, so ustrezno plačane. 
Zavedamo se, da je najbolj pomembno delo v nestresnem okolju in 
spodbujamo ravnovesje med delom in prostim časom.

Agiledrop
Področje:
Telekomunikacije, 
Programiranje, Spletno 
programiranje, Podatkovne 
baze, Programska oprema

Iščemo:
Trenutno posvečamo še 
posebno pozornost vlogam 
tistih kandidatov, ki jih iskreno 
zanima razvoj Java rešitev, 
načrtovanje informacijskih 
sistemov, vodenje projektov 
ali specializacija za opravljanje 
nalog sistemskega inženirja. 
Iščemo študente višjih 
letnikov FRI in Fakultete za 
elektrotehniko.

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje na 
delavnicah

Kontakt:
kadri@src.si

www.src.si

SRC je sodobna IT organizacija, ki želi narekovati trende in ustvarjati 
najboljše prakse. Cilj podjetja je postati referenčna točka na domačem 
trgu in go-to partner globalnih IT liderjev.

SRC je primarno osredotočen na uvedbo celovitih poslovnih rešitev za velike 
korporacije in javno upravo. Gre za kompleksne sisteme, sestavljene iz več 
razdrobljenih informacijskih sistemov in raznolike strojne opreme, ki jih je 
treba spraviti v delujočo celoto. Ta naloga obsega tako razvoj namenske 
programske opreme kot namestitev in avtomatizacijo upravljanja IT 
infrastrukture. Naši sodelavci so usposobljeni za izvedbo najzahtevnejših 
nalog na področju integracij sistemov, imajo odlično tehnično podlago 
ter dobro poznavanje domene, tako da nam izzivov ne manjka. 

Nudimo vse, kar pričakujete od visoko tehnološkega podjetja. Prijazne 
mentorje in sodelavce, fleksibilno delovno okolje, kotičke za razvoj 
genialnih idej, sproščeno in prijateljsko vzdušje, lastno športno društvo in 
napredovanje ob doseženih uspehih. Vsak dan boste spoznali kaj novega in 
koristnega, zato naj vas v naši družbi ne skrbi za osebno rast. Pripravljeni 
smo vas podpirati tudi pri zaključevanju ali nadaljevanju vašega študija. Če 
se raje zabavate in povsem sprostite v krogu sodelavcev, pa boste uživali 
v naših legendarnih team buildingih, piknikih in športnih aktivnostih.

SRC
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Področje:
Programiranje, Umetna 
inteligenca, Programska 
oprema, Javni transport

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

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
jobs@lit-transit.com

lit-transit.com

LIT Transit je eden izmed vodilnih globalnih ponudnikov celostnih 
inteligentnih sistemov na področju javnega transporta. Na svetovnem 
trgu ponujamo platformo za celostno upravljanje ter nadzor javnega 
transporta, razvijamo rešitve iz področja avtomatskih plačilnih sistemov 
in s pomočjo strojnega učenja napovedujemo čase prihodov javnega 
transporta. Sami izdelujemo strojno opremo, ki je nameščena v javnem 
transportu in zaslone s tehnologijo E-Paper. Naše rešitve so prisotne 
po celem svetu, med drugim v Hong Kongu, Singapurju, Tokyju, Izraelu, 
Londonu, Kuwaitu, Melbournu, Omanu in drugje.

LIT Transit
Področje:
Informatika, Programiranje, 
Podatkovne baze, Programska 
oprema

Iščemo:
poznavanje SQL 
poizvedovalnega jezika, metod 
in postopkov za izvedbo analize, 
podatkovne baze in poznavanje 
JavaScript, HTML5, CSS3, 
Angular v6, TypeScript

Nudimo:
štipendije, redno zaposlitev, 
sodelovanje pri projektih

Kontakt:
kadrovska@nlb.si

www.nlb.si/zaposlitev-v-nlb

NLB Skupina je največja bančna skupina s sedežem v Jugovzhodni Evropi. 
Vodilna je na trgu bančnih produktov in inovativnih rešitev ter vodilni 
ponudnik na področju upravljanja premoženja in življenjskih zavarovanj. Z 
inovativnimi in enostavnimi digitalnimi rešitvami  in strokovnimi nasveti 
na eni strani in spodbujanjem družbeno odgovornih projektov na drugi 
strani, skrbimo za boljšo kakovost življenja v regiji.

Posebno pozornost v banki namenjamo zaposlenim. Spodbujamo njihov 
razvoj kariere doma in v tujini, z izobraževanjem pa skrbimo za strokovni 
in osebnostni razvoj. Spadamo med najboljše delodajalce, kar kot edina 
slovenska banka dokazujemo s prejemom prestižnega certifikata Top 
Employer, ki nas uvršča v družbo najboljših zaposlovalcev na svetu. 

NLB
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Področje:
Elektronika, Informatika, 
Programiranje, Mehatronika, 
Programska oprema

Iščemo:
- Razvijalce programske 
opreme (C#, Net Core, 
Delphi) - DevOps inženirje 
(poznavanje Continuous 
Intergration in Continuous 
Deployment) - Razvijalce in 
inženirje za načrtovanje ožičenj 
(osnovno znanje modeliranja v 
3D CAD/CAM programih) - QA 
inženirje (pisanje testnih skript, 
testiranje programske opreme, 
testiranje hardware-a) - Pisec 
tehnične dokumentacije 
(pisanje tehničnih navodil, 
splošno poznavanje različnih 
tehnologij, odlično znanje 
angleškega jezika) - Vodja 
projektov (planiranje projektov, 
ocenjevanje dela, koordinacija), 
UX/ UI oblikovalce,

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev, konkurenčno plačilo, 
dodatni bonus za uspešnost 
in možnost različnih dodatnih 
ugodnosti.

Kontakt:
careers@interblockgaming.com

www.interblockgaming.com

Interblock je sinonim za vrhunske ETG (Electronic Table Games) igralne 
naprave. Je tudi sinonim za inovativne, tehnolološko dovršene in visoko 
kvalitetne izdelke, ki iz generacijo v generacijo postavljajo nove standarde 
na področju igralniških naprav. Interblock je ena izmed redkih slovenskih 
blagovnih znamk, ki se samostojno tržijo po celem svetu. Uvršča se v 
sam vrh svetovnih proizvajalcev opreme za igralništvo.

V skupini podjetij s preko štiristo zaposlenimi, ki delujejo na vseh 
kontinentih in so nanizana okoli osrednjega podjetja Interblock d.d., smo 
vedno na preži za talentiranimi in inovativnimi posamezniki, ki želijo skupaj 
z nami ustvarjati nove proizvode in rešitve ter oblikovati našo skupno 
prihodnost. Temelji naše kulture so neformalnost, pragmatičnost, pozitiven 
pristop in velika dinamičnost. Svojim zaposlenim nudimo kreativno in 
stimulativno delovno okolje z raznolikimi možnostmi profesionalnega 
in osebnega razvoja. Srce podjetja predstavlja oddelek za raziskave in 
razvoj, ki šteje preko sto zaposlenih. V okviru naših raziskovalno razvojnih 
aktivnosti se ukvarjamo z razvojem elektronike, programske opreme in 
mehanike in različnih multidisciplinarnih rešitev. V svoje vrste vabimo 
doktorje in magistre, diplomante in študente višjih letnikov računalništva, 
elektrotehnike pa tudi strojništva, mehatronike in drugih naravoslovno 
matematičnih ved.

Interblock
Področje:
Programiranje, Spletno 
programiranje, Umetna 
inteligenca, Podatkovne baze, 
Programska oprema

Iščemo:
Začetniki s željo po učenju, 
ki jih zanima delo in razvoj 
aplikacij v oblaku z uporabo 
najboljših praks in sodobnih 
orodij. Delali boste na projektih 
AdInsure, ki najbolje ustrezajo 
vašim potrebam in zmožnostim. 
Zaželjeno znanje s tehnologijam: 
.NET Framework, JavaScript, 
TypeScript, Angular

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

Kontakt:
career@adacta-fintech.com

www.adacta-fintech.com

Pozdravljeni, smo Adacta Fintech - vodilni ponudnik programske 
opreme za zavarovalništvo. Naša zavarovalna platforma AdInsure 
zavarovalnicam zagotavlja zanesljiv način za racionalizacijo poslovanja 
in procesov.

Vas zanima več o nas? 

• imamo več kot 30 let izkušenj, ustanovljeni smo v Ljubljani 1989
• Več kot 20 uspešnih implementacij naše programske rešitve v 9 

različnih državah
• Več kot 180 namenskih strokovnjakov. Skupaj nas je prek 250 v 

mednarodnih ekipah v 6 različnih državah po vsej Evropi.

Vsa prosta delovna mesta so objavljena na naši karierni strani: 

www.adacta-fintech.com/careers.

Zaposleni v podjetju so deležni številnih ugodnosti:

• Vrhunska tehnološka oprema
• Konkurenčna plača
• Gibljiv delovni čas
• Izobraževanja
• Sofinanciranje športnih aktivnosti
• Teambuilding in ostala druženja
• Zabavno delovno okolje
• Zanesljiva zaposlitev

Adacta 
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Področje:
Programiranje, Android/IOS 
programiranje, Programska 
oprema

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

Nudimo:
študentsko delo, redno zaposlitev, 
sodelovanje pri projektih

Kontakt:
jobs@biosistemika.com

biosistemika.com

Podjetje BioSistemika d.o.o. je eno od vodilnih podjetij na področju 
razvoja trajnostne programske opreme za laboratorije v znanosti in 
medicinski diagnostiki. 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 doktorji znanosti s področja ved o življenju, UX/
UI dizajnerji, programerji in testerji. 

Pri razvoju programske opreme uporabljamo najnovejše tehnologije. 
Zaposlenim nudimo odlične delovne pogoje v mladi ekipi, kjer je 
izmenjava mnenj in izkušenj bistvenega pomena za razvoj podjetja. 
Zaposleni se tudi redno izobražujemo in s tem sledimo zadnjim 
trendom na posameznih področjih.

Ker verjamemo v inovacije, smo na trgu prisotni z več produkti 
(PlatR, GENEIO, SciNote), ves čas pa imamo v mislih nove trajnostne 
produkte, ki bi pripomogli k izboljšanju znanosti po celem svetu. Naše 
reference vključujejo številna vodilna podjetja na področju znanosti, 
kot so Gilson, Alifax, SGS, Agilent, Roche, in drugi.

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

BIOSISTEMIKA 
Področje:
Razvoj geografskih 
informacijskih sistemov.

Iščemo:
Odgovorne, motivirane in 
samoiniciativne ljudi, ki jih vodi 
želja po učenju.

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev, Prilagodljiv delovni 
čas, sproščeno delovno okolje, 
timsko delo, nenehno učenje 
novih tehnologij v okviru 
raziskovalnih in odprtokodnih 
projektov ter profesionalno in 
osebno zadovoljstvo.

Kontakt:
work@sinergise.com

www.sinergise.com, www.
sentinel-hub.com

Sinergise je slovensko inovativno in hitro rastoče visoko tehnološko 
podjetje, ustanovljeno leta 2008v Ljubljani. Usmerjeni smo v razvoj 
velikih sistemov za obdelavo prostorskih podatkov. Zaupajo namvelike 
organizacije, korporacije, start-upi in vladne institucije s celega sveta.

Prav posebej smo ponosni na storitev za distribucijo satelitskih 
podatkov, Sentinel Hub, za katerosmo prejeli tudi Copernicus Masters 
nagrado, ki jo podeljuje Evropska vesoljska agencija najboljinovativnim 
podjetjem na področju uporabe satelitskih podatkov. Z revolucionarno 
rešitvijo, kiomogoča učinkovito analizo ogromne količine podatkov 
v le nekaj sekundah, smo vstopili tudi napodročje strojnega učenja 
in se srečali z zanimivimi izzivi in projekti.

Priložnost zate
Pridruži se nam kot junior razvijalec, frontend ali backend razvijalec, 
full-stack inženir, strokovnjak zastrojno učenje ali podatkovni 
znanstvenik.

Naša misija
Uporabnikom omogočamo učinkovito uporabo prostorskih in 
satelitskih podatkov na mnogihpodročjih, od nepremičninskih evidenc, 
izboljšanja učinkovitosti kmetijskih procesov pa dominimiziranja 
škode naravnih katastrof.

Verjamemo v svoje storitve in produkte, ki skupaj z uporabniki 
ustvarjajo boljšo prihodnost našegaplaneta.

Sinergise
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Področje:
Avtomatizacija, digitalizacija, 
proizvodna informatika, 
pametne zgradbe, industrija 4.0, 
IoT

Iščemo:
Študente višjih letnikov FE 
in FRI, ki ob sodelovanju z 
uveljavljenimi strokovnjaki 
na področju avtomatizacije, 
digitalizacije in razvoja 
programske opreme postavljajo 
kakovost in odlično uporabniško 
izkušnjo na prvo mesto.

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

Kontakt:
andreja.kerc@metronik.si

www.metronik.si

 www.mepis.eu

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 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 predvsem izboljšanje kakovosti 
proizvodov, povečanje produktivnosti in znižanje stroškov. To dosegamo 
v sodelovanju z uveljavljenimi svetovnimi podjetji za avtomatizacijo in 
digitalizacijo ter lastnimi razvojnimi rešitvami, kot je družina programskih 
rešitev za proizvodnjo MePIS.

Trenutno zaposlujemo 7 doktorjev in 14 magistrov znanosti ter 66 
sodelavcev z visoko ali univerzitetno izobrazbo s področij elektrotehnike, 
računalništva, informatike in strojništva.

Stalno rast prihodkov in števila zaposlenih zagotavljamo z vlaganjem 
v lasten razvoj in raziskave. Pri Javni agenciji za raziskovalno dejavnost 
imamo registrirani dve raziskovalni skupini - Metronik Razvoj in Metronik 
Trajnostni razvoj, ki imata skupaj 62 raziskovalcev.

Pri razvojno raziskovalnih projektih se povezujemo z vodilnimi izobraževalnimi 
in razvojnimi ustanovami v Sloveniji, kot so IJS, Inovacijsko-razvojni inštitut, 
Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru ter v tujini, kot je Alpen-Adria 
Universitat v Celovcu.

Smo mlad, uspešen in visoko usposobljen kolektiv, ki ceni znanje, 
samoiniciativnost, odgovornost, dobre odnose in podpira osebni razvoj 
vsakega sodelavca.

METRONIK
Področje:
Avtomatika, Elektronika, 
Programiranje, Mehatronika, 
Podatkovne baze

Iščemo:
študente/diplomante z znanji 
s področij: PLC, C+, C++, 
mehatronike (razvoj električnih 
motorjev), PLM, Polarion

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 
delo, redno zaposlitev

Kontakt:
si.studenti@si.mahle.com

www.mahle.com

Skupina MAHLE je eden vodilnih svetovnih dobaviteljev v avtomobilski 
industriji in ima sedež v nemškem Stuttgartu. Okrog 79 000 zaposlenih na 
160 proizvodnih lokacijah in v 16 razvojnih centrih po vsem svetu ustvarja 
inovativne rešitve za mobilnost prihodnosti. Vsako drugo osebno vozilo 
ima vgrajeno kakšno MAHLE komponento, inovativni izdelki družbe pa se 
uporabljajo tudi izven cest, na primer v gradbeni in kmetijski mehanizaciji.

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o. je proizvodna družba z lastno 
razvojno-raziskovalno dejavnostjo. Usmerjena je v izdelke s področja 
mehatronike, med katerimi so najbolj poznani različni električni motorji 
oziroma pogoni ter zaganjalniki in alternatorji. Ima sodobno opremljene 
laboratorije za raziskave in razvoj, pri proizvodnji pa uporablja visoko 
tehnološko opremo in moderne pristope. Je družbeno odgovorno podjetje, 
saj sledi trajnostnemu razvoju s stalnimi izboljšavami in najvišjo možno 
zaščito okolja ter zdravja in varnosti ljudi. Družba je bila ustanovljena leta 
1960 in s trenutno skoraj 2000 zaposlenimi sodi med največje slovenske 
izvoznike in zaposlovalce v regiji. Del skupine MAHLE je postala po 
prevzemu v letu 2014. Sedež podjetja je v Šempetru pri Gorici, poslovni 
enoti pa ima tudi v Ljubljani in Mariboru.

MAHLE 



3736

Področje:
Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Podatkovne 
baze, Programska oprema, 
Medicina

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

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
info@mediately.co

mediately.co/si/drugs

V Mediately izboljšujemo zdravstvo s takojšnjim dostopom zdravnikov 
do znanja in informacij, ki jih vsakodnevno potrebujejo pri svojem delu. 
To nam zelo dobro uspeva, smo namreč vodilni medicinsko-informacijski 
ponudnik v srednji in vzhodni Evropi. 

In kaj točno počnemo?

Z mobilno aplikacijo Register Zdravil v Sloveniji, in njenimi različicami v 
še 7-ih državah, zdravnikom lajšamo delo in prihranimo čas, ki ga lahko 
namenijo pomoči pacientom. V aplikaciji namreč združujemo vse informacije 
o zdravilih, klinična orodja in enostaven pregled MKB-10 klasifikacije. 

Začeli smo z idejo dveh mladih zdravnikov v 2012, danes pa smo entuziastična 
in rastoča mednarodna ekipa 23-ih ljudi, ki obožujejo druženja ob dobri 
hrani. Uporablja nas več kot 100.000 zdravnikov in več kot 250.000 
zdravstvenih delavcev.

Mediately
Področje:
Energetika

Iščemo:
K sodelovanju vabimo 
kandidate(-ke), ki jih zanima 
področje: trgovanja z energenti, 
analitike, e-mobilnosti, 
samooskrbe iz obnovljivih virov 
energije, podatkovne znanosti 
in inženiringa, programiranja, 
procesna analitike in 
digitalizacije poslovanja, 
algoritemskega trgovanja.

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

Kontakt:
zaposlitev@gen-i.si

www.gen-i.si

Skupina GEN-I je ena najhitreje rastočih in inovativnih družb na evropskem 
energetskem trgu, ki lahko svojim partnerjem ponudi najbolj napredne 
storitve na področju trgovanja, prodaje in odkupa energentov. Kot eden 
vodilnih predstavnikov energetske industrije se zavedamo družbene 
odgovornosti in svoje poslanstvo vidimo v uresničevanju novih rešitev 
za trajnostni način življenja. Hitro in odločno sledimo naprednemu 
tehnološkemu razvoju pri celovitem prehodu na obnovljive vire energije. 
Prihodnost brezogljične družbe vidimo v učinkoviti rabi obnovljivih virov 
energije, prilagodljivemu odjemu, elektrifikaciji in digitalizaciji. Z digitalizacijo 
poslovanja in uporabo najnaprednejših tehnologij za obdelovanje velikih 
količin podatkov zagotavljamo učinkovito implementacijo zelenih tehnologij. 
Zvesti ostajamo inovativnosti in sodelovanju v številnih razvojnih projektih.

GEN-I
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Področje:
Elektronika, Programiranje, 
Umetna inteligenca, Razvoj 
algoritmov

Iščemo:
Iščemo študente tehničnih smeri 
za dolgoročno sodelovanje in 
kasnejšo redno zaposlitev. Na 
začetku, v preizkusnem obdobju, 
ne ponujamo denarja, pač pa 
znanje, zato iščemo študente, ki so 
se pripravljeni učiti. Če te zanima 
razvoj algoritmov, nenehno učenje, 
sodelovanje in/ali tekmovanje z 
najboljšimi in največjimi podjetji na 
svetu se nam pridruži. Kandidati 
naj imajo študentski status vsaj še 
eno leto, predhodne izkušnje ali 
znanja niso pogoj.

Nudimo:
študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt:
simon.srot@onsemi.com

www.onsemi.com

ON Semiconductor je eden vodilnih proizvajalcev CMOS slikovnih senzorjev 
hkrati pa se uveljavlja tudi na področju RADAR-skih sistemov. V razvojnem 
centru v Ljubljani se ukvarjamo z razvojem algoritmov za obdelavo slik in 
strojnega vida, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji, mobilnih telefonih, 
VR/AR aplikacijah, IoT, ... V zadnjem času se ukvarjamo še z razvojem RADAR-
ske tehnologije za uporabo v ADAS in Autonomous Car aplikacijah, kar dela 
naše delo še posebej zanimivo. 

Razvojni center v Ljubljani je majhen kolektiv enajstih inženirjev, ki že 20 let 
dela v razvoju kompleksnih algoritmov za različne aplikacije implementiranih v 
ASIC tehnologijah. V preteklih letih smo delovali v majhnih Start-Up podjetjih, 
kot tudi v velikih korporacijah. V ON Semiconductor - Image Sensor Group 
smo glavni tim za razvoj algoritmov na področju procesiranja slik in RADAR-
skih signalov.Iščemo študente tehničnih smeri za dolgoročno sodelovanje in 
kasnejšo redno zaposlitev. Na začetku, v preizkusnem obdobju, ne ponujamo 
denarja, pač pa znanje, zato iščemo študente, ki so se pripravljeni učiti. Če te 
zanima razvoj algoritmov, nenehno učenje, sodelovanje in/ali tekmovanje z 
najboljšimi in največjimi podjetji na svetu, potem pošlji svoj kratek življenjepis 
na simon.srot@onsemi.com. Kandidati naj imajo študentski status vsaj še 
eno leto, predhodne izkušnje ali znanja niso pogoj. Vabimo te tudi na dan 
odprtih vrat, ki bo v sredo 1.4.2020 ob 17ih, kjer bomo predstavili naše delo in 
odgovarjali na vprašanja (za udeležbo pošlji mail na simon.srot@onsemi.com).

ON Semiconductor
Področje:
Informatika, Programiranje, 
Grafika in Multimedija, 
Podatkovne baze, Programska 
oprema

Iščemo:
razvijalec (Java, aplikacijski server, 
TypeScript, SPA (Angular, Vue), 
Python; MySQL); sistemski 
administrator (Linux; MySQL 
oz. MariaDB; Puppet; Nagios, 
Icinga, ELK); strokovnjak za HPC 
(Linux; MySQL oz. MariaDB; 
Puppet; Nagios, Icinga, ELK); 
sistemski administrator 
programer (Linux; Python, Go, 
PHP, Bash/Powershell; MySQL 
oz. MariaDB; Puppet; Nagios, 
Icinga, ELK); multimedijec 
(Linux, Windows); WLAN - 
eduroam (imeniki OpenLDAP in 
strežniki FreeRADIUS ter DHCP; 
programski jeziki in orodija: Bash, 
Python); hrbtenična omrežja 
(IPv4, IPv6, Ethernet, DWDM, 
Radius, DHCP; Bash, Python).

Nudimo:
študentsko delo, redno zaposlitev

Kontakt:
zaposlitev@arnes.si

www.arnes.si

Smo pionirji slovenskega interneta. Več kot 25 let zagotavljamo storitve 
organizacijam, ki delujejo na področjih raziskovanja, izobraževanja in 
kulture. V okviru Arnesa delujeta Register.si in nacionalni center za 
odzivanje na omrežne incidente SI-CERT.

Gradimo, vzdržujemo in upravljamo infrastrukturo, zagotavljamo storitve 
in spletne aplikacije, ki povezujejo univerze, inštitute, raziskovalne 
laboratorije, muzeje, šole in knjižnice. Tako več kot 250.000 uporabnikom 
iz 1.500 organizacij zagotavljamo možnosti sodelovanja v enotnem 
prostoru znanja.

Z več deset gigabitnim omrežjem omogočamo sodelovanje pri mednarodnih 
projektih, ki zahtevajo hitre in zanesljive povezave. Koordiniramo 
tudi slovensko nacionalno superračunalniško omrežje SLING in s tem 
zagotavljamo del infrastrukture, na kateri so izračunali dokaz obstoja 
»božjega delca«.

V Sloveniji izvajamo program SIO-2020, v sklopu katerega med drugim na 
950 lokacijah gradimo in upravljamo največje brezžično omrežje v Sloveniji.

Brez našega dela slovenski internet sploh ne bi deloval, saj upravljamo 
stičišče omrežij SIX, kjer si promet izmenjujejo vsi slovenski ponudniki 
interneta.

Svoje znanje prenašamo vsem. Skupaj rešujemo izzive, ki nastajajo pri 
uporabi novih tehnologij in storitev, o njih izobražujemo in pomagamo pri 
njihovi rabi, tudi na področju varnosti in zasebnosti na spletu. Pridružite 
se nam pri povezovanju znanja.

ARNES
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Področje:
Telekomunikacije, Informatika, 
Programiranje, Kriptografija 
/ Računalniška varnost, 
Podatkovne baze

Iščemo:
Študente in diplomante 
tehničnih fakultet, ki jih 
zanimajo omrežne tehnologije 
in kibernetska varnost

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
info@smart-com.si

www.smart-com.si

Postani del inovativne ekipe slovenskega podjetja s 30-letno tradicijo in 
sodeloval boš pri pripravi naprednih IK rešitev in storitev na področju kibernetske 
varnosti in omrežnih tehnologij, še posebej na elektroenergetskem področju. 

Pri tem boš uporabljal produkte lastnega razvoja in svetovno priznanih 
tehnoloških partnerjev (Nokia, Siemens, Juniper Networks, Extreme Networks, 
RSA, Vectra …).

Te navdušujejo napredne tehnologije, ki temeljijo na umetni inteligenci?

Spoznal boš prednosti uporabe sistemov, ki temeljijo na umetni inteligenci 
in jih uporabljal za reševanje izzivov kritične infrastrukture v poslovnih in 
industrijskih okoljih. S sistemi boš zaznaval anomalije v omrežju in hekerske 
napade »ničtega dne«. 

Te zanimajo senzorske platforme in IoT?

Sodeloval boš z našo razvojno ekipo pri nadgradnji in razvoju lastne IoT 
senzorske platforme in razvijal lastne produkte za nadzor, upravljanje in 
avtomatizacijo omrežij. 

Želiš postati IKT forenzik? 

Z ekipo etičnih hekerjev boš postal del prve obrambne črte. Izvajal boš 
varnostne, penetracijske in forenzične teste omrežij v kritičnih, poslovnih, 
industrijskih in infrastrukturnih okoljih. S priporočili za izboljšavo in odpravo 
varnostnih pomanjkljivosti boš krepil kibernetsko varnost.

#skupaj je bolje 

Kot član naše ekipe boš delal z vrhunsko opremo, pridobival praktične izkušnje 
in se strokovno izpopolnjeval. Boš del zavzete, inovativne in profesionalne 
ekipe, ki med svoje člane prenaša znanje in dragocene izkušnje.

Smart Com
Področje:
Informatika, Programiranje, 
Spletno programiranje, 
Programska oprema

Iščemo:
Diplomante FRI-ja in študente 
višjih letnikov. Poznavanje 
katerega izmed OOP (Java, 
Python, C#), osnovno 
poznavanje JavaScript, HTML5, 
CSS in katerega izmed front-
end frameworkov (Bootstrap, 
Angular ..). Zanimanje za 
poslovne oblačne rešitve 
CRM in HRM (Gecko). Cenimo 
radovednost, pozitivno energijo 
in veselje do dela v timu.

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
novi.izzivi@agilcon.com

www.agilcon.com/zaposlitev

Smo vodilni Salesforce partner v regiji. Naša ekipa je se je v zadnjih nekaj 
letih kar podvojila, in danes šteje več kot 50 sodelavcev, ki so popolnoma 
osredotočeni na gradnjo sodobnih CRM in HRM (Gecko HRM) poslovnih 
rešitev v oblaku. Hitra rast podjetja omogoča našim zaposlenim neprestan 
strokovni razvoj, prevzemanje novih odgovornosti in gradnjo kariere v okviru 
ene od najbolj dinamičnih razvijalskih skupnosti na svetu – Salesforce.com. 

Naše spletne in mobilne aplikacije uporabljajo podjetja kot so Outfit7, Petrol, 
Gorenje in Zavarovalnica Triglav in drugi. V Agilconu posebno pozornost 
posvečamo izboru in razvoju sodelavcev z visoko stopnjo strokovnosti, 
strasti in motivacije. Zavedajo se, da so prav zaposleni Srce Agilcona, da 
je za uspešno delo potrebno strukturirano uvajanje in mentorstvo, ter da 
se želja po novem znanju z zaključenim uvajalnim obdobjem ne konča.

Ekipo Agilcon sestavljajo razvijalci, svetovalci za uvajanje poslovnih 
rešitev, vodje projektov, ekipa za marketing in prodajo ter skupne službe. 
Skupni imenovalec prav vseh pa je strast do tehnologije in soustvarjanja 
simpatičnega delovnega okolja.

Več o podjetju, ekipi in kariernih priložnostih najdete na www.agilcon.
com, utrinke iz pisarne in druženj pa tudi na naših Facebook in Instagram 
profilih. Izstreli svojo kariero med oblake!

Agilcon
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Področje:
Elektronika, Programiranje, 
Programska oprema

Iščemo:
študente Fakultete za 
elektrotehniko in študente 
Fakultete za računalništvo in 
informatiko, zanimanje za nove 
tehnologije, programerje, ...

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko delo, 
redno zaposlitev

Kontakt:
razvoj.kadrov@iskraemeco.com

www.iskraemeco.com

Iskraemeco že sedem desetletij ponuja kakovostne izdelke in storitve, ki 
energetskim podjetjem po celem svetu omogočajo učinkovito rabo energije. 
Iskraemecov portfelj vključuje števce električne energije za različne aplikacije, 
izdelke za komunikacijo, programsko opremo za upravljanje merilnih podatkov 
in podporne storitve. 

Kot eden izmed vodilnih ponudnikov merilnih rešitev imamo cilj, da energetskim 
podjetjem zagotovimo izdelke in storitve, ki jim bodo pomagali obvladovati 
tudi izzive v prihodnosti. Zavedamo se, da so trajnostni razvoj, zadovoljstvo 
uporabnikov in učinkovitost poslovanja ključni elementi za izgradnjo 
pametnega omrežja.

Naše poslanstvo je namreč omogočanje učinkovite rabe energije.

Kupcem zagotavljamo celovite rešitve za učinkovito upravljanje z energijo. 
Integracijo naših izdelkov v obstoječe poslovne procese podpirajo profesionalne 
storitve. Naše celovite rešitve so bile zasnovane zaradi razvijanja in negovanja 
uspešnih dolgoročnih odnosov s strankami.

V želji slediti svojim ciljem trajnostnega razvoja smo v podjetju razvili tritirno 
trajnostno strategijo, s katero aktivno sodelujemo pri projektu »Fair meter«. Z 
uvajanjem načela trajnosti želimo zagotoviti daljši čas uporabe virov, povečati 
koristi, ki nam jo ti prinašajo ter zagotoviti vračilo in obnovo materialov in 
izdelkov ob izteku njihove življenjske dobe. Naši poslovni procesi so zasnovani 
tako, da je njihov vpliv na okolje v smislu odpadkov, odplak in zračnih emisij 
kar najmanjši.

Osredotočenost na prihodnost

S števci, ki so prilagojeni zahtevam različnih trgov, s številnimi komunikacijskimi 
možnostmi in podpornimi storitvami, pomagamo energetskim podjetjem 
oblikovati prihodnost na področju upravljanja z energijo. Naši izdelki, storitve 
in celostne rešitve jim omogočajo, da se povsem osredotočijo na izgradnjo 
boljše prihodnosti za svoje odjemalce.

S celotnim portfeljem izdelkov pametnega merjenja se odzivamo na potrebe 
elektrodistribucij in odjemalcev po učinkovitem upravljanju z energijo. Pametno 
merjenje zagotavlja elektrodistribucijam ustrezne podatke za učinkovito 
upravljanje z energijo, načrtovanje porabe in doseganje stroškovno učinkovitega 
delovanja. Uporabnikom omogoča delovanje v skladu s trajnostnim razvojem 
in znižuje njihove stroške električne energije.

Iskraemeco
Področje:
Elektronika, Telekomunikacije, 
Programiranje, Mehatronika, Umetna 
inteligenca

Iščemo:
Vodilni razvijalec vgrajene 
programske opreme - Full stack
Odlično znanje programskega jezika 
C/C++, izkušnje na arhitekturi ARM 
Cortex-M, poznavanje orodij STM32, 
zaželeno poznavanje dela s sistemi za 
upravljanje izvorne kode
HW razvijalec elektronskih 
sklopov in naprav
Znanje uporabe CAD orodij – zlasti 
Altium Designer)
Vodja inženiring projektov v 
industriji (izobrazbe tehnične 
smeri - elektronika ali elektrotehnika, 
mehatronika, poznavanje 
industrijskega okolja, mehatronike 
in strojegradnje, znanje robotskih 
aplikacij ima prednost)
Vodilni razvijalec.NET/Full stack.
NET developer:
Poznavanje C# .Net, poznavanje asp.
NET MVC 5, JavaScript poznavanje 
ORM-jev, odlično poznavanje 
podatkovnih baz (MS Sql), poznavanje 
podatkovnih formatov (XML, Json…), 
poznavanje web API-jev (SOAP / 
REST), poznavanje TCP/IP
Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje pri projektih
Kontakt:
job@ema.si in www.ema.si

V 30 letih je EMA postala eno vodilnih slovenskih podjetij na področju 
industrijskega označevanja in sledenja. Z lastnim znanjem in razvojem 
smo dejavnost razširili na področje telematike, kjer pod blagovno znamko 
BlueTraker razvijamo specializirane sisteme in rešitve za sledenje v pomorstvu. 
Mednarodno prepoznavnost, ki je rezultat konstantne inovativnosti, dosegamo 
z vključevanjem najsodobnejših tehnologij v razvoj. Naša prihodnost temelji 
na tehnoloških konceptih kot so internet stvari (IoT), umetna inteligenca (AI) 
in strojno učenje (ML).

Robotika, avtomatizacija proizvodnje in digitalizacija poslovnih procesov so 
sklopi, ki jim v duhu prehoda v industrijo 4.0 posvečamo posebno pozornost. 

Na področju telematike smo se z blagovno znamko BlueTraker specializirali 
za razvoj sistemskih rešitev za preprečevanje čezmernega komercialnega 
ribolova (Vessel Monitoring System), na področju satelitskega sledenja 
v komercialnem pomorstvu pa ustvarjamo rešitve za oddaljen nadzor in 
identifikacijo ladij (LRIT) ter za varnostne in alarmne sisteme za plovila 
(SSAS), ki edini na svetu ustrezajo pogojem za plovbo v arktičnih vodah.

Zaradi hitrega razvoja nenehno nudimo možnost zaposlitve strokovnjakom 
z različnih področij (mehatronika, elektrotehnika, strojništvo, računalništvo). 
Stremimo k zaposlovanju strokovnega kadra - takšnega, ki so jim tehnološki 
izzivi v izziv. Ne skrivamo: ambiciozni smo - želimo pritegniti najboljše!

EMA
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Področje:
Informatika, Programiranje, 
Umetna inteligenca, Podatkovne 
baze, Programska oprema

Iščemo:
Diplomanta Fakultete za 
računalništvo in informatiko, 
osnovno poznavanje Java, 
JavaScript (jQuery) ali C# 
(.NET), MSSQL ali MySQL ali 
Oracle, poznavanje HTML, CSS, 
SOAP, RESTful, dobro znanje 
angleškega jezika, zanesljivost, 
odgovornost, samoiniciativnost 
zanimanje za nove tehnologije.

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
ales.medved@mikrografija.si

www.mikrografija.si

Mikrografija je 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. 
Družba se ukvarja s procesi za brezpapirno poslovanje na eni strani, na 
drugi strani pa nudi tudi možnost fizične hrambe dokumentacije, masovno 
digitalizacijo in zajem podatkov iz dokumentov. V podjetju so zaposleni 
izkušeni strokovnjaki, s področja informatike, obvladovanja dokumentov 
in arhivistike, ki stremimo k nenehnemu nadgrajevanju svojega znanja, 
tako doma, kot tudi v tujini. Kot specialisti, se vedno poglobijo v poslovne 
izzive strank in poskušajo poiskati kar najbolj optimalne rešitve. S svojo 
inovativnostjo, prilagodljivostjo in nenehnim učenjem njihovi zaposleni 
pripomorejo k učinkovitemu in uspešnemu izvajanju projektov ter 
postavljanju kar najboljših temeljev digitalnega poslovanja strank. Ključni 
poudarek podjetje namenja razvoju novih storitev s pomočjo inteligentne 
tehnologije in avtomatizacije procesov. S tem namenom tudi krepijo 
ekipo strokovnjakov, saj se zavedajo, da je znanje njihova konkurenčna 
prednost. Vizija podjetja je že vrsto let širjenje na tuje trge s poudarkom 
ostati eden izmed vodilnih ponudnikov brezpapirnih rešitev v Sloveniji. 
Na trgu so namreč prisotni že tretje desetletje, kar dokazuje njihovo 
aktivno soustvarjanje na področju obvladovanja in hrambe dokumentov.

Mikrografija 
Področje:
Energetika, Avtomatika, 
Informatika, Mehatronika, 
prodaja

Iščemo:
trgovanje z energenti, 
avtomatizacija (PLC, SCADA), 
osnovno poznavanje Jave, 
interes za delo na področju 
energetike, zanimanje za 
inovativne poslovne modele 
(npr. mobilnost)

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

Kontakt:
alena.crne@petrol.si

www.petrol.eu/sl/kariera/
kariera-na-petrolu

Petrol d.d., Ljubljana je največje slovensko podjetje po prihodkih in 
največja slovenska energetska družba. S svojimi podjetji smo prisotni v 10 
državah in postajamo čedalje pomembnejši partner na območju JV Evrope 
pri prodaji energentov in trgovskega blaga, na področju energetskih in 
okoljskih sistemov, pri trgovanju z električno energijo.

Razvoj zaposlenih je za Petrol prioriteta in investicija v prihodnost. 
Zaposleni samostojno krmilijo svojo kariero z letnimi načrti in kvartalnimi 
pogovori. Posebno pozornost namenjamo talentiranim posameznikom. 
Med našimi izobraževalnimi programi so: Poslovna akademija Petrol, ki 
jo organiziramo skupaj z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani; mentorstvo in 
coaching je interni program, kjer drug z drugim razvijamo kompetence. Da 
bi v podjetju vzpostavili še bolj odprto, kreativno in povezovalno kulturo, 
smo ustvarili Odprti prostor, ki je namenjen povezovanju sodelavcev, 
ustvarjalnemu delu in aktivnemu počitku.

Ponosni smo na to, da nudimo okolje za razvoj vseh potencialov naših 
sodelavcev. Merimo in spremljamo klimo, kulturo, zadovoljstvo in zavzetost 
zaposlenih, jim prisluhnemo in sproti uvajamo ukrepe za izboljšave. 

V Petrolu kakovostno in učinkovito delo prepoznavamo in nagrajujemo. Prav 
tako nagrajujemo kreativnost in inovativnost zaposlenih – z vzpostavljenim 
sistemom Prima ideja identificiramo in nagradimo najboljše predloge 
zaposlenih za izboljšave, ki jih v praski tudi izpeljemo.

Petrol
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Področje:
Avtomatika, Elektronika, 
Mehatronika, Umetna 
inteligenca, Programska oprema

Nudimo:
prakse, sodelovanje na poletni 
šoli, študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih, sodelovanje na 
delavnicah, sodelovanje na 
tekmovanjih, Offering for 
Bachelor/Master/PhD Thesis & 
Internships

Kontakt:
talents@infineon.com

www.infineon.com/austria

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. 

Besides Germany, Infineon Austria is the only subsidiary within the group 
that 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 4,609 employees 
from around 68 countries (including 1,977 in research and development), 
in the financial year 2019 (ending in September) the company achieved 
a turnover of € 3.1 billion. An R&D expense rate of €525 million makes 
Infineon Austria one of the strongest industrial research companies in 
Austria. 

Further information at www.infineon.com/austria

Infineon
Področje:
Avtomatika, Informatika, 
Podatkovne baze

Iščemo:
Končan univerzitetni študij (2. 
bolonjsko stopnjo) ali status 
absolventa računalništva, 
informatike, elektrotehnike, 
strojništva, matematike ali fizike

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 
delo, redno zaposlitev

Kontakt:
zaposlitev@krka.biz

www.krka.biz

Skupina Krka se uvršča med vodilne svetovne proizvajalce generičnih 
zdravil. V 65 letih smo zrasli v skupino, ki jo poleg matične družbe v Sloveniji 
sestavljajo odvisne družbe in predstavništva v več kot 40 državah. Svoje 
izdelke tržimo v več kot 70 državah. 96 % izdelkov prodamo na tujih trgih, 
s Krkinimi zdravili pa se vsak dan zdravi 50 milijonov ljudi.

Učinkovine sintetiziramo po lastnih inovativnih postopkih, v razvoju in 
proizvodnji inovativnih farmacevtskih oblik pa uporabljamo najzahtevnejšo 
tehnologijo. Celotno pot svojih izdelkov obvladujemo z vertikalno 
integriranim poslovnim modelom, kar pomeni, da jih snujemo od začetka 
do konca, od razvoja učinkovine do končnega izdelka.

A tudi najsodobnejša tehnologija je samo tehnologija, če z njo ne delajo 
ustvarjalni in zavzeti ljudje. V Krki verjamemo v moč znanja, dela in 
sodelovanja.

Od novih zaposlenih pričakujemo strokovnost in pripravljenost za nenehno 
izpopolnjevanje znanja, samostojnost in samoiniciativnost, pripravljenost 
za delo v mednarodnem podjetju ter sposobnost timskega delovanja.

Vse prijave sprejemamo izključno preko naše spletne strani : 

krka.csod.com/ats/careersite/JobDetails.aspx?site=4&id=4

KRKA
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Področje:
Avtomatika, Elektronika, 
Mehatronika, Robotika

Iščemo:
Iščemo diplomante Fakultete 
za elektrotehniko: področje 
razvoja elektronike (HW, SW, 
FW), zanimanje za industrijo 4.0., 
testiranje prototipov v razvojnem 
laboratoriju – robotika, industrijski 
inženiring – avtomatika, 
ambiciozne, inovativne, 
proaktivne.

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

Kontakt:
dejana.bacic@bshg.com

www.bsh-group.com/si/

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 njihovimi 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 ta 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.

BSH Hišni aparati
Področje:
Programiranje, Spletno 
programiranje, Android/
IOS programiranje, Umetna 
inteligenca, Kriptografija / 
Računalniška varnost

Iščemo:
PODROČJA: IT podpora na daljavo, 
upravljanje in avtomatizacija 
oblaka, kriptografija in zasebnost, 
internet stvari, podatkovna 
analitika. IŠČEMO: Strastne 
razvijalce z željo po učenju in 
delu z novimi tehnologijami. 
Poznavanje programskih jezikov 
(npr. Python, Java, Go, Ruby, C++, 
Objective C) in pripadajočih orodij, 
knjižnic ter ogrodij je prednost. 
NUDIMO: štipendije, prakso, 
študentsko delo, zaposlitev rast 
in razvoj pod okriljem mentorjev 
ekipno delo v sproščenem vzdušju 
prilagodljiv delovni čas in možnost 
dela od doma.

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 
delo, redno zaposlitev

Kontakt:
jobs@xlab.si

www.xlab.si

XLAB je globalno IT podjetje, osredotočeno na področja oddaljenega 
namizja (ISL Online), upravljanja in avtomatizacije hibridne infrastrukture 
(XLAB Steampunk), varnosti in zasebnosti, interneta stvari in podatkovne 
analitike, napredne rešitve pa gradi na prebojih lastne raziskovalne ekipe. 

Delujemo od leta 2001 in zaposlujemo preko 100 sodelavcev, imamo enega 
najmočnejših zasebnih računalniških raziskovalnih oddelkov v Sloveniji, 
velik del svojih rešitev pa vračamo v odprtokodno skupnost.

Naše rešitve temeljijo na tehnologijah, kot so: Ansible, Docker, Kubernetes, 
OpenShift, OpenStack, AWS, Azure, Elasticsearch,TensorFlow in mnoge 
druge. 

ZAKAJ XLAB?

Želiš biti nepogrešljiv del ustvarjanja tehnološko napredne storitve za 
podporo na daljavo, ki navdušuje milijone uporabnikov po vsem svetu? Ali 
pa se kot del tehnološkega napredka vidiš v vlogi raziskovalca mednarodno 
priznanega raziskovalnega oddelka? Te morda najbolj izpopolnjuje prispevanje 
k odprti kodi? Si želiš to strast nadgraditi kot del ekipe, ki je aktivna v 
Ansible skupnosti in tesno sodeluje z Red Hatom, vodilnim svetovnim 
ponudnikom odprtokodnih rešitev? V vsakem primeru pa sodelovati z 
mednarodnimi strokovnjaki ter uresničevati ideje z zagnanimi in občasno 
rahlo odbitimi sodelavci?

XLAB omogoča dinamično delo, nenehno učenje novih tehnologij ter urnik, 
ki se prilagaja tvojim obveznostim, mentorji pa bodo poskrbeli, da boš svoj 
potencial maksimalno razvil/a. Dodaj še zabavne XLABove dogodke (piknik, 
jadranje, karting, vaterpolo, novoletna zabava, xIzzivi …) in kuhinjo, vedno 
polno prigrizkov, napitkov in nasmejanih sodelavcev. Mi temu pravimo 
zmagovalna kombinacija. Si za izziv?

XLAB 
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Področje:
Programiranje, Spletno 
programiranje

Iščemo:
- 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:
študentsko delo, redno 
zaposlitev, - razvoj v kratkih 
razvojnih ciklih, kjer so rezultati 
dela hitro vidni - strojno opremo 
po želji sodelavcev - hladilnik 
poln sladoleda - športne 
aktivnosti, team-buildinge in 
druge socialne aktivnosti - delo 
od doma - prilagodljiv delovni 
čas

Kontakt:
people@oryxgaming.com

oryxgaming.com

Podjetje Oryx Gaming je hitro rastoče mednarodno podjetje, ki 
je vodilni ponudnik programske opreme in storitev za iGaming 
industrijo. Podjetje produkte in storitve trži na trgih Severne in 
Latinske Amerike, Evrope in Azije. Z dolgoročnimi cilji rasti in razvoja 
novih trgov predstavlja Oryx Gaming dinamično in inovativno 
delovno okolje. 

Produkti zajemajo iGaming Platformo, Casino igre, Live Dealer, 
Sportsbook in Loterijske rešitve. Zaradi prisotnosti na različnih 
trgih po svetu podpirajo in sooblikujejo ponudbo najpomembnejših 
predstavnikov v industriji. Stranke prepričajo s funkcionalno in 
tehnično dovršenimi izdelki ter s celovito ponudbo, ki temelji na 
visoki razpoložljivosti in skalabilnosti naših rešitev.

Raznolika ekipa Oryx-ovih produktnih strokovnjakov, oblikovalcev 
iger, razvijalcev, prodajnih in tržnih strokovnjakov, združuje desetletja 
izkušenj v IT in iGaming industrijah. Delajo v zanimivem in izzivov 
polnem delovnem okolju, ki nagrajuje sodelavce in jim omogoča, da 
rastejo skupaj s strankami in z vrhunskimi izdelki, ki jih ustvarjajo.

Če iščete nove izzive na vašem strokovnem področju, ali pa razmišljate 
o novi smeri za razvoj svojega znanja, imamo priložnosti za vas. 
Čaka vas skupina profesionalcev, ki ne bodo samo vaši sodelavci, 
ampak tudi vaši partnerji pri ustvarjanju vrhunskih rešitev za 
iGaming industrijo.

Oryx Gaming
Področje:
Telekomunikacije, 
Programiranje

Iščemo:
Android/iOS Developer, 
Backend Developer, Web 
Developer, Software Tester 
for quality control of Media 
applications, System Engineer, 
Support Engineer

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
careers@beenius.tv

careers.beenius.tv

V podjetju Beenius razvijamo in tržimo produkte za prenos interaktivne 
digitalne televizije. Prisotni smo na vseh celinah sveta, kjer skupaj s 
partnerji, kupcem in uporabnikom omogočamo nov način sprejemanja 
bogatih multimedijskih vsebin. Našo vizijo, postati gledalčeva prva 
izbira, kreiramo visoko motivirani sodelavci in s tem oblikujemo 
prihodnost televizije.V podjetju verjamemo v strokoven tim, znanje 
ter medsebojno sodelovanje. Nudimo podporno okolje, kjer bodo 
vaše sposobnodti ter prispevki pomebni ter prepoznani. Postanite 
del motiviranega, inovativnega in strokovnega tima. 

• Prideš v džunglo Kotlin, Swift, Elixir, HTML5, Docker, Kubernetes?
• Kateremu plemenu bi se rad pridružil? Apple TV, Android TV 

ali Linux?
• Imaš dovolj RAM-a in storage-a za vso znanje, ki ga boš dobil?
• Si upaš reševati izzive alla ‘’Netflix’’?
• Smučanje, pikniki, degustacije, teambuildingi... Prideš zraven?
• Uporabljaš pametni telefon, tablico, Apple TV, smart watch? Bi 

jih tudi v službi? Android vs. iOS?
• Te živcira zastarel UX na TV? Bi ga izboljšal?
• Lahko kreiraš iOS app za Brazilijo, Android app za Mongolijo?
• Boš vrnil v modo teletext in VHS? Kako?

Povej nam kaj veš ti, mi pa ti bomo pakazali kaj znamo mi.

Beenius
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Področje:
Elektronika, Programiranje, 
Spletno programiranje, 
Programska oprema

Iščemo:
Napredno znanje programskega 
jezika C, poznavanje ARM 
mikrokrmilnikov (SMT32), 
poznavanje elektronike, želeno 
poznavanje okolja Keil uVision 
in želja po učenju programskega 
jezika Python.

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

Kontakt:
masa.arhar@mesimedical.com

www.mesimedical.com

Smo mlado podjetje, ki razvija inovativne medicinske naprave in sodobne 
rešitve za področje srčno-žilne diagnostike. Podjetje V MESIju dajemo 
velik poudarek naprednim tehnologijam in smo v nenehnem stiku s 
strokovnjaki z najrazličnejših področij. Smo vodilni proizvajalec naprav 
za zgodnje odkrivanje bolezni perifernega ožilja, s katerimi pokrivamo 
trge po vsem svetu. 

No delamo na razvoju naprav iz družine diagnostičnih modulov MESI 
mTABLET, ki je bila zasnovana upoštevajoč sodobne ordinacije. MESI 
mTABLET sestavlja certificirana medicinska tablica, številni brezžični 
diagnostični moduli, raznovrstne medicinske aplikacije in elektronski 
sistem bolnikove kartoteke. V razvojnem oddelku sami razvijamo software, 
firmware in hardware, imamo pa tudi svojo proizvodnjo, prodajni, 
marketinški in operativni oddelek. 

Vsi zaposleni strmimo k viziji – opremiti primarno zdravstvo z diagnostiko, 
ki bo pomagala okrivati bolezni z zgodnjem stanju in posledično izboljšala 
zdravstveni sistem. MESI poskrbi tudi za povezanost zaposlenih s 
teambuildingi, subvencioniranjem kulturnih in športnih aktivnosti ter 
z ureditvijo prostorov tako, da se zaposlenim nudi udobje in sproščeno 
delovno okolje. V svoj team bi radi sprejeli proaktivnega in predanega 
razvijalca vgradnih sistemov, razvijalca elektronike in razvojnega tehnologa.

MESI
Področje:
Avtomatika, Informatika, 
Programiranje, Mehatronika, 
Podatkovne baze

Iščemo:
razvojne programerje, 
aplikativne inženirje – 
programerje, start-up 
programerje, IT specialiste, 
elektro konstrukterje in 
projektante, prodajne inženirje

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

Kontakt:
kadri@ihs.systems

www.ihs.systems

I.H.S. d.o.o. smo inovativno podjetje iz Krškega, kjer razvijamo in ponujamo 
celovite rešitve za avtomatizacijo proizvodnih procesov. V tridesetletnem 
obdobju obstoja smo z inovativnimi in kvalitetnimi rešitvami ter sloganom 
»Our systems. Your future.« razvili blagovno znamko, ki je v Evropi in 
izven nje močno uveljavljena na področju transportne, pakirne in paletirne 
tehnike v prehrambni in mlečni industriji, industriji pijač, industriji izdelkov 
široke potrošnje ter tobačni in kemijski industriji. Naši industrijski stroji, 
naprave in sistemi omogočajo kupcem učinkovite in hitre proizvodne 
procese, dvig produktivnosti, znižanje stroškov, optimizacijo procesov 
in zmanjšanje zastojev. Ključna gradnika zaupanja in kakovosti sta tudi 
poprodajna podpora in servis. Zaradi uporabe odzivnega pristopa in 
visokotehnoloških orodij lahko kupcem zagotovimo servis, preventivno 
ali korektivno vzdrževanje ter podporo na kraju samem ali na daljavo.

Preko 95 % svojih proizvodov in rešitev izvozimo in smo prisotni v več 
kot 40 državah. Svojo globalno prisotnost ohranjamo in širimo tudi z 
razvojem lokalne podporne mreže.

Zaradi konstantne rasti iščemo nove sodelavce, ki imajo strast do tehnike, 
inovacij in si želijo osebnega in strokovnega napredovanja v sproščenem 
in kreativnem okolju. Imamo dobro razvit mentorski sistem, ki študentom 
in novim sodelavcem omogoča hitro vključevanje v delo na projektih 
rednega programa kot tudi novih razvojnih projektih. Dejstvo, da se v 
podjetju odvija celoten proces nekega produkta, od razvoja, konstrukcije, 
projektive, proizvodnje, montaže do zagona, je prednost, ki inženirjem 
omogoča razvoj interdisciplinarnih kompetenc in nudi možnosti, da 
najdejo področje, na katerem delo ne bo le delo, temveč tudi prostor za 
razvoj, druženje in kreativo.

I.H.S. 
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Področje:
Informatika, Programiranje, 
Kriptografija / Računalniška 
varnost, Podatkovne baze, 
Programska oprema

Iščemo:
Diplomante Fakultet FRI in 
FE, ki bi svojo kariero radi 
razvili na področjih IOT ter 
BigData tehnologiji z uporabo 
Jave (Wildfly, Potgres, HBase, 
...), Javascripta (NodeJs in 
MongoDb) ter programerje 
sodobnih spletnih aplikacij 
(HTML, CSS, JS, … - dobrodošla 
znanja Angular, React ali Vue). 
Vabljeni tudi raziskovalci, 
skrbniki za nadzor kvalitete 
(QA) in strastni sistemski 
analitiki.

Nudimo:
prakse, redno zaposlitev, 
sodelovanje pri projektih

Kontakt:
zaposlitev@smartis.si

www.smartis.si

Družba SmartIS je letos praznovala 10. obletnico. Pohvalimo se lahko, da 
smo v vseh teh letih beležili poslovno rast. Postali smo prepoznavni kot 
inovativno IT podjetje. Prednost podjetja je dinamičnost, visoko strokovno 
znanje, sledenje najnovejšim tehnologijam, fleksibilnost in skrb za odlične 
delovne pogoje v mladi entuziastični ekipi. Z lastnim razvojem in lastno 
blagovno znamko ima SmartIS vizijo prodora na globalni trg. Hčerinsko 
podjetje na Hrvaškem je prva uspešna zgodba na tujem trgu.

SmartIS sistematično vlaga v razvojno-raziskovalno dejavnost in aktivno 
sodeluje v več nacionalnih in mednarodnih projektih (npr.: Dom24h in 
Alpine Space Interreg SmartVillages).Za SmartIS so izjemno pomembni 
dobri odnosi v podjetju, kar krepimo z organizacijo različnih motivacijskih 
dogodkov, srečanj, piknikov, itd. 

Delo pri nas je izredno zanimivo in razgibano. Vsakodnevno se srečujemo 
z zanimivimi izzivi, ki jih z veseljem rešujemo in našim strankam ter 
partnerjem dostavljamo kakovostne rešitve. Če tudi sam(a) uživaš v 
reševanju različnih tehnoloških problemov, te vabimo v našo ekipo.

SmartIS
Področje:
Informatika, Programiranje, 
Spletno programiranje, Grafika 
in Multimedija, Podatkovne baze

Iščemo:
Backend Software developer 
(also interns), Jr. and mid level 
Frontend Software developer 
(also interns), Full Stack 
Software Developer, DevOps 
Engineer, Project Manager for 
Developer team

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

Kontakt:
mojca@celtra.com

www.celtra.com

Smo hitro rastoče AdTech podjetje z več kot 180 zaposlenimi po celem 
svetu z izpostavami v Bostonu, New Yorku, San Franciscu, Londonu, 
Ljubljani in Singapurju. Podjetje globalnim akterjem kot so Tweeter, Spotify, 
TripAdvisor, Adidas ponuja programsko opremo v oblaku, s katero lahko 
upravljajo kreativno življenje svojega digitalnega oglaševanja. Njihova 
platforma, ki kreira, upravlja, testira in optimizira spletno oglaševanje, 
znamkam pomaga sprejemati informirane odločitve pri razporejanju 
sredstev. Preplet vsebine in medijev omogoča kar največjo transparentnost, 
nadzor, hitrost in agilnost. Podjetja s pomočjo Celtre svoje ideje z večjo 
ustvarjalno svobodo in uvidom pretvorijo v učinkovitost.

Celtra
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Področje:
Informatika, Programiranje, 
Umetna inteligenca, 
Podatkovne baze, Poslovna 
inteligenca, poslovno planiranje, 
avtomatsko planiranje 
proizvodnje,

Iščemo:
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 
s poznavanjem osnovnih 
razvijalskih in arhitekturnih 
vzorcev 
z analitičnimi in v reševanje 
problemov usmerjenimi 
sposobnostmi in interesi
Nudimo:
štipendije, prakse, sodelovanje 
na poletni šoli, študentsko delo, 
redno zaposlitev, sodelovanje 
na tekmovanjih

Kontakt:
kadri@result.si

www.result.si

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

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

Result
Področje:
Energetika, Informatika, 
Programiranje, Podatkovne 
baze, Programska oprema

Iščemo:
Iščemo diplomanta z osnovnim 
znanjem C#, dobrodošle so 
izkušnje z Java. Zanimanje za 
nove tehnologije, radovednost 
in kritično mišljenje.

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

Kontakt:
gorana@enerdat.com

enerdat.com

V Enerdatu razvijamo rešitve na področju energetike in pametnih omrežjih 
prihodnosti.

Razvijamo programsko opremo za zajem in upravljanje pametnih števcev 
energije (elektrika, plin, voda in toplota).

Smo zaupanja vreden ponudnik sistemov za zajem in upravljanje 
merilnih podatkov za distribucijska podjetja in poslovne uporabnike. Z 
našim prilagodljivim pristopom ter našo interoperabilno, kakovostno 
programsko in strojno opremo ter storitvami zagotavljamo trajne rešitve 
na energetskem trgu. Naša vizija je postati vodilni globalni ponudnik 
»pametnih rešitev«, ki bodo omogočale našim strankam uspešno soočanje 
s prihajajočimi izzivi ter omogočale maksimalni donos njihovih investicij 
v energetske rešitve. 

Naša prisotnost je najmočnejša v Sloveniji in na območju Balkana, 
kjer imamo največji tržni delež. Naše rešitve so v uporabi pri lokalnih 
distribucijskih podjetjih za zbiranje podatkov, upravljanje s števci, itd. iz 
nekaj sto tisoč pametnih števcev. Zahvaljujoč naši podružnici v Dubaju 
širimo našo prisotnost tudi v Asia & Pacific (APAC) regijo.

Skupno imamo več kot 190 sistemov po vsem svetu.

Enerdat-S
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Področje:
Avtomatika, Elektronika, 
Informatika, Programiranje, 
Strojništvo, Kemijsko inženirstvo

Iščemo:
Razvojni inženir
Razvoj programske opreme, delo z 
bazami podatkov, znanje Labview, 
Leder, Twincat, programiranje 
krmilnih sistemov.
Informatik za programsko opremo
Postavitev in vzdrževanje strojne 
opreme in sistema postavitve 
informacijske podpore; poznavanje 
strojne informacijske opreme na 
zahtevnejši ravni.
Tehnolog elektrotehnike
Poznavanje Autocad, Solidworks,  
določanje merilnih instrumentov, 
kabliranje, zagon in testiranje 
strojev; poznavanje elektrotehnike 
in mehanike.
Tehnolog elektrotehnike in 
instrumentacije
Poznavanje industrijsko-procesne 
instrumentacije; upravljanje 
merilno-regulacijskih sistemov; 
nadzor instalacij merilnih naprav 
in armatur; kabliranje; poznavanje 
elektrotehnike in mehanike; 
poznavanje Autocad

Nudimo:
redno zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih

Kontakt:
info@technobell.eu
www.technobell.si

Podjetje TECHNOBEL d.o.o. Koper, Inženiring inovativnih tehnologij, 
se ukvarja s svetovanjem, projektiranjem in konstrukcijo opreme za 
petrokemične procese (anhidrid maleinske kisline, anhidrid ftalne kisline, 
poliesterske smole ipd.), GRP – Glass Reinforced Polyester – tehnologije 
(poliesterske tehnologije) ter proizvodnjo in prodajo poliestrskih smol. 

Visoko kakovostne rešitve
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. Naši strokovnjaki so diplomirani inženirji 
strojništva, kemije, fizike, elektrotehnike, materialov, računalništva, 
informatike. V podjetju govorimo različne svetovne jezike, med drugim 
tudi arabski in kitajski jezik.

Vrednote
Naše vrednote – zanesljivost, odličnost, fleksibilnost, pripadnost in 
integriteta – nam pomagajo graditi skupno kulturo in nas vodijo v vseh 
naših odločitvah. V podjetju si prizadevamo za najvišjo raven poslovne 
etike.

TECHNOBELL
Področje:
Energetika

Iščemo:
Diplomante Fakultet za 
elektrotehniko, strojništvo ter 
računalništvo in informatiko. 
Razvijalve vgrajene programske 
opreme. HVAC aplikacije. 
Komunikacijski protokoli.

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje na 
tekmovanjih

Kontakt:
aina.vovko@danfoss.com

www.danfoss.com/sl-si/

V Danfoss Trati ustvarjamo inženirstvo prihodnosti, ki ga ponazarjamo z 
geslom: z manj želimo ustvariti več. Zasledujemo vizijo postati vrhunski 
poslovni in tehnološki center za področje regulacije prenosa toplote v 
ogrevalnih in hladilnih sistemih. Soustvarjati želimo skupaj z zaposlenimi, 
ki svoje znanje zavzeto širijo v družbo in se trudijo za trajnostni razvoj 
Danfossa.

Kot vodilni svetovni dobavitelj tehnologij in ponudnik energetsko učinkovitih 
rešitev za stavbe, infrastrukturo, kmetijstvo in okolje našim partnerjem 
v več kot 45 državah sveta ponujamo proizvode, ki se uporabljajo v 
aplikacijah daljinskega ogrevanja in hlajenja, regulaciji ogrevanja in 
klimatizacije stanovanjskih ter poslovnih stavb.

Prizadevamo si za organizacijo, za katero so značilni sodelovanje, 
prožnost in prilagodljivost, v kateri so vsi zaposleni pomembni in kjer 
vodje navdihujejo zaposlene, da dosegajo najboljše rezultate. Osmišljamo 
svoje delo in prepoznavamo prispevek vsakega posameznika in ekipe 
k osebnemu, poklicnemu razvoju in razvoju podjetja. Povezujemo se 
med različnimi oddelki, poslovnimi segmenti in državami. Verjamemo v 
Danfoss, ki ostaja v svetovnem vrhu na področju upravljanja s človeškimi 
viri. To nam omogoča pospešeno donosno rast v visoko uspešni in zavzeti 
organizaciji, kjer si delo v prihodnosti soustvarjamo sami.

Danfoss 
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Field of work:
Electronics, 
Telecommunications, 
Informatics, Programming, 
Software

Looking for:

graduate of the Faculty of 
Computer and Information 
Science; telecommunications 
engineers; software developers; 
Hardware engineers; test and 
measurements engineers

We offer:

scholarships, regular 
employment

Contact:
elisabetta.celi@u-blox.com

Swiss-based u-blox (SIX:UBXN) is the global leader in wireless and 
positioning semiconductors for the automotive, industrial and consumer 
markets.

u-blox solutions enable people, vehicles and machines to locate their 
exact position and communicate wirelessly over cellular and short range 
networks.

With a broad portfolio of chips, modules and software solutions, u-blox 
is uniquely positioned to empower OEMs to develop innovative solutions 
for the Internet of Things, quickly and cost-effectively.

Founded in 1997 as a spin-off from Swiss Federal Institute of Technology 
in Zurich (ETH) u-blox has its Headquarter in Thalwil (Zurich, CH) and 
currently employs over 1200 people in 25 different countries in Europe, 
Asia and in the USA.

The only Italian R&D Centre is located in Sgonico (Trieste) and employs 
165 people among whom almost 95% are electronics, computer science 
and telecommunications engineers.

We offer a wide range of career opportunities worldwide in research & 
development, quality, sales, marketing, customer support, logistics and 
administration.

Take a look at all open positions on our website www.u-blox.com/en/
job-openings. Apply now!! 

uBlox
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Imaš tudi ti željo organizirati dogodke, kot je EESTEC JobFair?
Bi rad poceni potoval po Evropi in spoznal študente drugih držav?

Izpolni formo na: eestec-lj.org/pridruzi-se-nam
Redni sestanki: vsako sredo ob 19h v P4 na Fakulteti za elektrotehniko

Za ostale informacije: info@eestec-lj.org

EESTEC JobFair 2020
Zaposlitveni sejem

23. - 26. marec 2020 

Fakulteta za elektrotehniko
Fakulteta za računalništvo in informatiko 

 Spletna stran: www.jobfair.si 
Facebook: JobFairLjubljana

Twitter: #JobFairLJ
LinkedIn: JobFair - Sejem možnosti in priložnosti

EESTEC, društvo študentov elektrotehnike in računalništva
Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.eestec-lj.org
Informacije: info@eestec-lj.org

Facebook: www.facebook.com/eestecLjubljana
Twitter: twitter.com/eestecljubljana

YouTube: EESTEC LC Ljubljana
LinkedIn: EESTEC Ljubljana

Vodja projekta JobFair: EESTEC LC Ljubljana
Uredniki brošure: Mark Juvan, Nejc Mirtič, Gregor Balkovec, Nika Kralj,

Oblikovanje brošure: Nejc Mirtič
Lektura brošure: Gregor Balkovec, Mojca Fortunat, Mark Juvan, Nika 

Kralj, Nejc Mirtič

Ljubljana, marec 2020
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