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☺
Nagovor glavnega organizatorja

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci zaposlitvenega sejma EESTEC 
JobFair 2019!

Leta 2007 se je na Tržaški cesti 25 zbrala skupina nadobudnih študentov, 
odločena, da preseže meje študentskega življenja in svojo generacijo 
poveže z resničnim svetom. Danes pa lahko vidite, kaj je nastalo iz te 
ideje izpred dvanajstih let.

Leta izkušenj, prenesenega znanja ter trdega dela so pripeljala do tega, 
da vam lahko letos predstavimo sejem v prenovljeni obliki. Vsako leto 
znova se izkaže, da je naša vloga veznega člena med študenti, podjetji 
in fakultetama ključnega pomena, saj je sejem iz leta v leto večji in boljši, 
kar nam je v veliko veselje. Letošnja organizacijska ekipa - Bor, Tomaž, 
Filip, Nika, Mimi in jaz, pa smo se v želji, da vsem študentom ponudimo  
čim več priložnosti pri začetku karierne poti, soočili z novim izzivom. 

Letos smo vam prvič omogočili, da se zaposlitvenega sejma EESTEC 
JobFair udeležite tako na Fakulteti za računalništvo in informatiko kot tudi 
na Fakulteti za elektrotehniko. Ker smo mnenja, da možnosti za zaposlitev 
ni nikoli dovolj, smo sejem na obeh lokacijah še dodatno povečali. Tako 
vam je omogočen še hitrejši in lažji dostop do začetka vaše karierne poti. 
Za ta krasen dosežek bi se zahvalil podpori obeh fakultet in še posebej 
vsem našim predhodnikom. Ti so trnovo pot do zvezd deloma že prehodili 
in nam tako omogočili dostop do novih možnosti.

Vabimo vas, da se poleg sejma udeležite tudi Hitrih zmenkov, Okrogle 
mize, CV klinike ter delavnice Pimp my CV. Vsak dan pa imate možnost 
videti tudi pravo tekmovalno formulo, ki so jo ustvarili študentje, kot ste 
vi, kar dokazuje, da so vam še tako veliki cilji dosegljivi. Prepričani smo, 
da se bo našlo nekaj za vsak okus. 

Mi smo svoje delo opravili, sedaj pa vabimo vas, študente, da obiščete 
sejem ter si sprogramirate svojo prihodnost!

Anže Glušič
Glavni organizator 
dogodka
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EESTEC JobFair organizacijska ekipa

Nejc Mirtič, Vilijem Borštar, Mojca Fortunat, Rok Čepin, Žiga Agostini, Nejc 
Kastelan, Gregor Balkovec, Eva Burja, Leon Štefanič Južnič, Iza Burnik, 
Petra Tanković, Klemen Herman, Janez Justin, Regina Polc

☺
Anže Glušič

Glavni organizator
Bor Brezec
Koordinator za 

partnerstva

Tomaž Leskovar
Koordinator za 

logistiko

Nika Kralj 
Koordinatorka za 

PR

Mimi Klinec
Koordinatorka za 

Hitre zmenke

Filip Jenko 
Koordinator za 
Okroglo mizo
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Nagovor predsednika društva EESTEC
Mednarodno društvo EESTEC je v četrtem desetletju svojega obstoja 
in v EESTEC LC Ljubljana smo ponosni, da kot ustanovni član že 
več kot 30 let predstavljamo gonilno silo pri združevanju študentov 
elektrotehnike in računalništva po vsej Evropi.
Naše društvo vsako leto raste in širi svoje delovanje. V preteklem 
letu smo tako izvedli kar nekaj odmevnih projektov, med katerimi 
bi izpostavil mednarodno delavnico MedRock Week, ki smo jo 
organizirali v sodelovanju s podjetjem Marand.
Delavnica MedRock Week, sejem EESTEC JobFair, EESTech 
Challenge in podobni dogodki, ki uživajo tako močno podporo stroke 
kot tudi fakultet ter seveda interes študentov, kažejo na potrebo po 
boljšem povezovanju med študenti, fakulteto in industrijo, nam pa 
predvsem predstavljajo potrditev, da smo na pravi poti. Še naprej 
se bomo trudili, da popestrimo dogajanje na fakultetah in krepimo 
povezave v našem okolju. Društvo EESTEC ima vedno odprta vrata za 
nove člane in v kolikor si želite svoje prostočasne aktivnosti napolniti 
s potovanji, nadgrajevanjem mehkih in organizacijskih veščin ter 
seveda z dobro družbo, vas vabim, da tekom sejma poiščete naše 
člane, ki vas bodo z veseljem povabili k sodelovanju.
Letošnji, že 12. EESTEC JobFair, ne bi bil mogoč brez naših 
podpornikov, zato bi se rad na tem mestu zahvalil Fakulteti za 
elektrotehniko ter  Fakulteti za računalništvo in informatiko, ki nam 
vsako leto omogočita izvedbo sejma. Zahvaljujem se tudi podjetjem, 
ki so se odzvala našemu vabilu k sodelovanju. Največja zahvala 
pa gre seveda vsem članom društva EESTEC, ki so z veliko mero 
vloženega truda, kreativnosti in v timskem duhu pripravili še en 
odličen sejem - EESTEC JobFair 2019.

Žiga Agostini
Predsednik EESTEC LC 
Ljubljana
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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 tisoče študentov je organiziralo 
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 EESTEC JobFair, EESTech Challenge, Soft Skills Academy, 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 Fakulteti za elektrotehniko.
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PROGRAM
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Program sejma EESTEC JobFair

Ponedeljek, 18. marec
09:00 - 15:00 Stojnice na FE: Špica 
International, MAHLE, ČETRTA POT, Renishaw, 
u-blox, Siemens, Halcom, Epilog, iSYSTEM, ON 
Semiconductor, LTFE, Aviat Networks, Petrol
09:00 - 14:00 Karierni Centri: “CV klinika” 
(avla FE)
10:00 - 10:30 Uradna otvoritev sejma EESTEC 
JobFair 2019 (avla FE)

Torek, 19. marec
09:00 - 15:00 Stojnice na FE: Interblock, NIL, 
Modra Jagoda, Instrumentation Technologies, 
Iskraemeco, Beenius, Smart Com, GEN-I, 
Cosylab, Danfoss, Kolektor, Sinergise, MESI, 
m-Servis
09:00 - 14:00 Karierni Centri: “CV klinika” 
(avla FE)
14:00 - 16:00 Karierni Centri: “Priprava na hitre 
zmenke” (predavalnica P14 na FE)

Sreda, 20. marec
09:00 - 15:00 Stojnice na FRI: Sportradar, 
Interblock, Cosylab, Medius, Mikrocop, CREA, 
Sinergise, SmartIS, BioSistemika, iSYSTEM, 
Infinum SI, Comtrade, Symphony RetailAI
09:00 - 14:00 Karierni Centri: “CV klinika” 
(Garaža FRI)
14:00 - 16:00 Karierni Centri: “Priprava na hitre 
zmenke” (predavalnica P4 na FRI)

Četrtek, 21. marec
09:00 - 15:00 Stojnice na FRI: Sportradar, 
Agitavit Solutions, MAHLE, Medius, Gorenje, 
Beenius, Smart Com, Iskraemeco, Agiledrop, 
Agilcon, Infinum SI, Symphony RetailAI, 
BioSistemika
09:30 - 12:00 Hitri zmenki (na FRI)
18:00 - 20:00 Okrogla miza: “Možnosti umetne 
inteligence” (predavalnica P1 na FE)
20:00 - 21:00 Prigrizki in mreženje (avla FE)
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Hitri zmenkiPodjetja: 
Agilcon

Aviat Networks
Beenius

BioSistemika
Comtrade

Cosylab
CREA

ČETRTA POT
Epilog
GEN-I

Gorenje
Halcom

Instrumentation Technologies
Interblock

Iskraemeco
iSYSTEM

MAHLE
Medius

Mikrocop
Modra jagoda

Parsek
Smart Com

SmartIS
Sportradar

Hitri zmenki so interaktiven dogodek, na katerem imajo študentje 
priložnost za druženje in diskusijo z direktorji oziroma predstavniki 
uspešnih slovenskih in tujih podjetij. Druženje poteka v obliki kratkega 
šestminutnega intervjuja, nato pa študentje menjajo svojo pozicijo. 
Študentom in stacionarnim predstavnikom podjetij bo dogajanje 
omogočalo hitro in dinamično interakcijo, obenem pa bodo pripadniki 
obeh strani primorani biti kratki in jedrnati. 

Vse študente vljudno vabimo, da sprogramirajo svojo prihodnost 
in se prijavijo! 

Prijave potekajo preko spletne forme, ki jo najdeš na internetni strani 
www.jobfair.si ali Facebook dogodku.

*Predpogoj za udeležbo na Hitrih zmenkh je udeležba na pripravljalni 
delavnici Kariernih centrov, termini so navedeni v programu.
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Okrogla miza “Možnosti umetne inteligence”
Razumeti svet okoli sebe je nekaj, k čemur ljudje stremimo že stoletja. Ampak kako to 
znanje uporabiti in ga morda prenesti v tehnologijo? Z razvojem umetne inteligence.
Izvedeli boste lahko, kje se le-ta konkretno uporablja v podjetjih, s kakšnimi izzivi se 
trenutno soočajo ter kakšni so njihovi problem pri razvoju. Pozanimali se bomo, kakšna 
je prihodnost umetne inteligence in v katero smer bi lahko šel njen razvoj.
Bodo razvili robotka, ki ti bo čez vikend pospravil študentsko sobo?
Po drugi strani pa je vedno glasnejše vprašanje o nevarnostih oziroma težavah, ki jih 
lahko tovrstna tehnologija prinese.
Najbolj zagreti boste imeli seveda možnost postaviti tudi svoja vprašanja, prav za vse 
pa imamo ob koncu dogodka pripravljeno pogostitev.
Govorci:

• izr. prof. dr. Simon Dobrišek (Fakulteta za elektrotehniko),
• izr. prof. dr. Danijel Skočaj (Fakulteta za računalništvo in informatiko),
• mag. Tadej Murovič (ON Semiconductor),
• dr. Viktor Zaletelj (Epilog),
• dr. Tadej Justin (Medius).

Povezovalec okrogle mize bo Uroš Zupan.

Vabimo vas, da se debati pridružite v četrtek, 21.3. ob 18.00 uri na 
Fakulteti za elektrotehniko v predavalnici P1!
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PODJETJA
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Platinasti partner

Zlati partnerji

Bronasti partnerji Podporni partnerji

Srebrni partnerji

mediately
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Razpored podjetij po stojnicah FE

PON, 18. marec
1.  Špica International
2.  MAHLE
3.  ČETRTA POT
4.  Renishaw
5.  u-blox
6.  Siemens
7.  Petrol
8.  Halcom
9.  Epilog
10.  iSYSTEM 
11.  ON Semiconductor
12.  LTFE
13.  Aviat Networks

TOR, 19. marec
1.  Interblock
2.  NIL
3.  m-Servis
4.  Modra Jagoda
5.  Instrumentation Technologies
6.  Iskraemeco
7.  Beenius
8.  Smart Com
9.  Gen-I
10.  Cosylab
11.  Danfoss
12.  Kolektor
13.  Sinergise
14.  MESI

V akvariju fakultete pa si 
boste lahko tudi ogledali 
formulo.
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Razpored podjetij po stojnicah FRI

SRE, 20. marec
1.  Sportradar
2.  Interblock
3.  Cosylab
4.  Medius
5.  Mikrocop
6.  Sinergise
7.  SmartIS
8.  BioSistemika
9.  iSYSTEM
10.  Infinum SI
11.  Comtrade
12.  CREA
13.  Symphony RetailAI

ČET, 21. marec
1.  Sportradar
2.  Agitavit Solutions
3.  MAHLE
4.  Medius
5.  Gorenje
6.  Beenius
7.  Smart Com
8.  Iskraemeco
9.  Agiledrop
10.  Agilcon
11.  BioSistemika
12.  Infinum SI
13.  Symphony RetailAI

V pritličju fakultete pa si 
boste lahko tudi ogledali 
formulo.
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Področje:
telekomunikacije, informatika, 

programiranje, kriptografija/
računalniška varnost, 

podatkovne baze

Iščemo:
Timske igralce, ki radi krojijo 
varno pot mrežnim paketom 

čez drn in strn, v prostem času 
pa prevajajo Linux jedro ter 

govorijo vsaj jezik TCP. Za UDP 
nam je vseeno ;) . Dobrodošli 

so kandidati z željo po delu 
z mrežnimi tehnologijami 

in tehnologijami s področja 
informacijske varnosti.

Nudimo:
študijsko delo, redno zaposlitev

Kontakt:
zaposlitev@smart-com.si

www.smart-com.si

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

Četrtek, 21. marec, FRI

Smart Com
Smart Com d.o.o. že skoraj tri desetletja vzpostavlja napredne IKT 
rešitve in je prepoznan kot vodilni sistemski integrator v Jugovzhodni 
Evropi.

So informacijske-komunikacijske tehnologije tvoja strast?
Naši ekipi več kot 70 strokovnjakov in specialistov uvajanje naprednih 
in varnih IK omrežnih tehnologij predstavlja strast in strokovni navdih. 
Vzpostavljamo napredna in zanesljiva komunikacijska omrežja in 
varnostne rešitve za zaščito pred naprednimi kibernetskimi grožnjami. 
Pri pripravi rešitev za javne, finančne, industrijske, elektro kot tudi 
poslovne institucije tako doma kot v tujini,uporabljamo tako produkte 
lastnega razvoja kot produkte svetovno priznanih tehnoloških 
partnerjev (Nokia, Siemens, Juniper Networks, Extreme Networks, 
Trend Micro, RSA …).

Želiš ustvarjati rešitve, ki temeljijo na AI in strojnem učenju?
Pri pripravi rešitev za zaznavanje anomalij v omrežju in varnostni 
zaščiti pred kibernetskimi grožnjami in incidenti v podjetjih, v strateški 
in v kritični infrastrukturi vključujemo sisteme, ki temeljijo na AI in 
strojnem učenju. Z orkestracijo varnostnih rešitev pa omogočamo, da 
poleg zbiranja podatkov o varnostnih grožnjah, incident analiziramo 
in se nanj odzovemo z vnaprej pred definiranimi postopki.

Razvijaj produkte z uporabo graf baz in odprtokodnimi orodji.
Naša razvojna ekipa znanje usmerja v nadgradnjo lastnih produktov 
za nadzor, upravljanje in avtomatizacijo omrežij in v nadaljnji lastni 
razvoj IoT senzorske platforme. Lastne produkte razvijamo z izrabo 
prednosti graf baz in z izdelavo lastnih programskih odprtokodnih 
knjižnic. 

Poišči najšibkejši varnostni člen.
Hekerji, vdori v baze podatkov, kraje identitete, izsiljevalski virusi, 
zlonamerne kode – to so stvari, ki smo jih včasih gledali v znanstveno-
fantastičnih filmih, zdaj pa so del vsakdana. Prva obrambna črta na 
to je naša ekipa certificiranih etičnih hekerjev z izvajanjem varnostnih 
/ penetracijskih pregledov poslovnih, industrijskih in infrastrukturnih 
omrežij ter spletnih aplikacij. S priporočili za izboljšavo in odpravo 
varnostnih pomanjkljivosti krepimo kibernetsko varnost.
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Si znanja željan?
Ob iskanju novih rešitev se naše ekipe strokovno izpopolnjujejo, nadgrajujejo in hkrati presegajo meje 
možnega. Zaznamujejo nas zavzetost, energičnost, odgovornost, profesionalnost ter vrhunsko znanje, 
ideje, izkušnje, ki jih povezujemo v vrhunske celovite IKT rešitve.  
Skupaj z nami nadgradi svoje znanje in postani del inovativne ekipe pod okriljem strokovnih mentorjev.
Ustvarjanje in sledenje tehnološkim trendom lahko uspe samo profesionalni in unikatni ekipi, ki deluje 
v spodbudnem delovnem okolju. Delo v takem okolju je polno novih izzivov in idej, kjer spodbujamo 
proaktivnost in jo tudi nagradimo. Ponujamo različne in zanimive možnosti sodelovanja, od študentskega 
dela, poletnih praks, ki se lahko zaključijo z redno zaposlitvijo, saj želimo graditi dolgoročno sodelovanje.
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Beenius
• Prideš v džunglo Kotlin, Swift , Elixir, HTML5?
• Kateremu plemenu bi se rad pridružil? Apple TV, Android   

TV ali Linux?
• So ti oglasi na TV dolgočasni? Želiš soustvarjati targetirane 

oglase? 
• Addressable TV?
• Imaš dovolj RAM-a in storage-a za vse znanje, ki ga boš 

dobil?
• Si upaš reševati izzive ala ‘’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 pokazali, kaj znamo mi!

Področje:
telekomunikacije, 

programiranje, Android/IOS 
programiranje

Iščemo:
Android/iOS developer, 

backend developer, web 
developer

Nudimo:
študentsko delo, redno 

zaposlitev, neomejene količine 
dobre kave, znanja in izzivov

Kontakt:
careers@beenius.tv
 careers.beenius.tv

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

Četrtek, 21. marec, FRI
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Področje:
elektronika

Iščemo:
proizvodno delo, delo v 
razvojno raziskovalnem 
področju, programiranje

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 

delo, redno zaposlitev

Kontakt:
sabina.kalan@iskraemeco.com

www.iskraemeco.com

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

Četrtek, 21. marec, FRI

Iskraemeco 
Iskraemeco, d.d. je eden izmed vodilnih ponudnikov rešitev pametnega 
merjenja na globalni ravni. Podjetje s sedežem v Kranju, proizvodnimi 
kapacitetami na štirih kontinentih in obširno distribucijsko mrežo 
že sedem desetletij energetskim podjetjem po vsem svetu nudi 
kakovostne izdelke in storitve. Iskraemeco kupcem ponuja celovite 
rešitve pametnega merjenja, ki jim omogočajo učinkovito rabo energije.

• Največji razvojno-raziskovalni oddelek v Evropi (v industriji)
• 100 milijonov instaliranih števcev
• Več kot 5 milijona pametnih naprav v delovanju 
• 150 milijonov prihodka, 1500 zaposlenih
• 8% letnega prihodka investiranega v razvoj in raziskave

ZAPOSLITEV
Trdno smo prepričani, da so glavni razlog za tak uspeh in razvoj našega 
podjetja visoko motivirani, odgovorni in proaktivni zaposleni, zato jih 
spodbujamo in podpiramo njihovo željo po znanju, osebnostni rasti 
in strokovnem razvoju.  V svoji sredini vedno z veseljem pozdravimo 
nove sodelavce, ki s svojo nadarjenostjo in strastno predanostjo delu 
krepijo naše podjetje.
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1. Dobri smo pri tem, kar počnemo.
V 70 letih, ko smo se razvijali in rasli skupaj s trgom, smo postali resnični strokovnjaki za to, s čimer se 
ukvarjamo.  Vedno prisluhnemo potrebam svojih strank in njihov uspeh postavljamo na prvo mesto. Naši 
zaposleni so predani strokovnosti in gredo preko meja, da bi izpolnili zahteve svojih strank. 

2. Smo ambiciozni, ustvarjalni in proaktivni.
Pri nas je vedno dovolj prostora za ljudi, ki se ne bojijo novih izzivov. Dinamično mednarodno okolje in 
navdihujoč napredek ponujata neverjetne možnosti posameznikom pustolovskega duha. 

3. Verjamemo v timsko delo.
Tesno sodelovanje krepi našo produktivnost pri vsakodnevnih nalogah in pospešuje uresničitev idej. 
Stranke so del našega tima - z roko v roki soustvarjamo dolgoročne poslovne  odnose.
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Področje:
avtomatika, elektronika, 

informatika, programiranje, 
mehatronika

Iščemo:
študente, diplomante in 

magistre FE in FRI (več mest 
za delo v razvoju in tehnologiji, 

na primer razvijalec SW 
elektronike električnih pogonov)

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 

delo, redna zaposlitev, 
sodelovanje pri projektih, 

vključitev v mednarodni 
program za magistre inženirje

Kontakt:
si.studenti@si.mahle.com

 www.jobs.mahle.com/slovenia/
sl/

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

Četrtek, 21. marec, FRI

MAHLE 
Skupna MAHLE je vodilni mednarodni dobavitelj v avtomobilski 
industriji, ki se vse bolj uveljavlja tudi na področju električne mobilnosti 
prihodnosti. Družba je bila ustanovljena leta 1920 v Stuttgartu, kjer je 
njen sedež še danes. Skupina MAHLE ima 78.000 zaposlenih na 170 
lokacijah v preko 30 državah sveta in letno ustvari skoraj 13 milijard 
EUR prihodkov od prodaje.

MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o. je družba s sedežem v Šempetru 
pri Gorici, ustanovljena leta 1960 in od leta 2014 del skupine MAHLE. S 
skoraj 2000 zaposlenimi predstavlja eno večjih slovenskih industrijskih 
družb in izvoznikov. Poleg sodobnega razvojno-raziskovalnega centra 
in večjega industrijskega obrata v Šempetru pri Gorici ima MAHLE v 
Sloveniji še dve tovarni, in sicer v Bovcu in Komnu. Zaradi hitre rasti 
in potreb po visoko usposobljenih kadrih sta dva razvojna oddelka 
tudi v Ljubljani in Mariboru.

MAHLE Electric Drives Slovenija znotraj skupine MAHLE sodi v divizijo 
Mehatronika, ki v partnerstvu s priznanimi svetovnimi proizvajalci 
razvija sodobne električne pogonske in mehatronske sisteme ter 
drugo električno motorno opremo. Družba je poznana po inovativnosti 
ter visoko kakovostnih in tehnološko naprednih izdelkih. Sodobno 
opremljen razvojni center v Šempetru pri Gorici je eden izmed 16 
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najpomembnejših razvojnih lokacij skupine MAHLE. Na področju električnih pogonskih in mehatronskih 
sistemov ponujamo širok nabor rešitev za industrijska vozila in za e-mobilnost, tudi v avtomobilski industriji. 
Smo razvojni dobavitelj najpomembnejših svetovnih proizvajalcev kmetijske in gradbene mehanizacije 
ter proizvajalcev komercialnih vozil, ki jim dobavljamo zaganjalnike in alternatorje.
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Področje:
programiranje, spletno 

programiranje, android/
IOS programiranje, umetna 

inteligenca, podatkovne baze

Iščemo:
Diplomante Fakultete za 

računalništvo in informatiko, 
ki jih zanima delo na različnih 
projektih razvoja programske 

opreme za področje ved 
o življenju. Od kandidatov 

pričakujemo predhodno 
znanje objektno usmerjenih 

programskih jezikov (C#, 
Java ali podobno), osnove 

spletnega programiranja, 
poznavanje dobrih praks in 

konceptov programiranja, 
računalniške varnosti, ter 

poznavanje podatkovnih baz 
in jezika SQL. Ker imamo zelo 

različne projekte - od razvoja 
mobilnih aplikacij v Cordova/

Ionic/Angular tehnologijah, 
pa do desktop aplikacij v 

.NET/C# okolju, in spletnih 
aplikacij v ASP.NET/C#, ter 

Ruby on Rails, je dodaten plus 
fleksibilnost kandidatov za 

učenje različnih tipov aplikacij v 
različnih tehnologijah.

Nudimo:
študentsko delo, redna 

zaposlitev, sodelovanje na 
projektih

Kontakt:
jerjavec@biosistemika.com

www.biosistemika.com

Na stojnici:
Sreda, 20. marec, FRI

Četrtek, 21. marec, FRI

BioSistemika (sciNote)
BioSistemika d.o.o. je podjetje, ki razvija programsko opremo za 
področje znanosti po celem svetu. Poleg tega podjetjem svetujemo, 
kako se lotiti digitalne transformacije laboratorijev, kar nam omogoča 
združevanje ekspertize s področja bioznanosti in IT-ja ter razumevanje 
IoT področja.
Naše rešitve uporabljajo priznane svetovne znanstvene institucije, 
univerze in podjetja iz več kot 30 držav, letos pa uspešno poslujemo 
že 9. leto. 
Naše največje bogastvo je izjemna 40-članska ekipi, ki jo sestavljajo 
doktorji znanosti, strokovnjaki informacijske znanosti ter marketinški 
in prodajni specialisti. 
Delovni čas pri nas? Popolnoma fleksibilen. Med drugim pa vključuje 
tudi delo od doma. Zadovoljstvo zaposlenih je namreč jedro našega 
delovanja, zato se med drugim zavzemamo tudi za nenehno 
izobraževanje kadrov z udeležbami na konferencah, licencami za 
raznovrstne programe in mentoriranjem pri tvoji karierni poti. Dobro 
opravljeno delo pa je pri nas vedno tudi nagrajeno. 
V letu 2016 je naše delovanje podprla tudi ameriška korporacija 
GILSON Inc., z investicijo v produkt SciNote. Smo podjetje, ki verjame 
v inovacije, zato smo na trgu prisotni z več produkti: 
SciNote - Platforma za vodenje raziskave, z več kot 40.000 uporabniki 
po celem svetu in podjetjem SciNote LLC v ZDA 
PlatR - Programska oprema za ročno pipetiranje 
GeneIo - Programska oprema za vodenje procesa qPCR
Verjamemo, da prihodnost znanosti temelji na povezljivosti programske 
in strojne opreme. In prepričani smo, da bodo znanstveniki z našo 
in tvojo pomočjo v prihodnosti dosegli večja znanstvena dognanja. 
Pridruži se nam!
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Področje:
programiranje, umetna 

inteligenca, podatkovne baze, 
programska oprema, strojno 

učenje

Iščemo:
Osnovno znanje objektnega 

programiranja v Javi in 
poznavanje osnov konceptov 

tri-nivojske arhitekture. Zaželeni 
študenti zadnjih letnikov UNI 

FRI (1. ali 2. bolonjska stopnja).

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 

delo, resno zaposlitev, 
sodelovanje na projektih, 

sodelovanje na delavnicah

Kontakt:
jobs@medius.si
www.medius.si

Na stojnici:
Sreda, 20. marec, FRI

Četrtek, 21. marec, FRI

Medius
Medius je specializirano visokotehnološko podjetje za razvoj in integracijo 
kompleksnih poslovnih računalniških sistemov na osnovi odprtokodnih 
Java rešitev. Ustanovljeno je bilo leta 2002 in je trenutno eno vodilnih 
podjetij v regiji, ki ponuja razvoj strežniških (‘middleware’) aplikacij 
v okolju Java, Linux in odprte kode, kar dokazujejo številne prejete 
nagrade na svetovni ravni. Podjetje sestavljajo računalniški inženirji, 
certificirani s področij Java programiranja, načrtovanja sistemov in 
administracije podatkovnih baz. Medius dokazuje standardizacijo 
razvojnih procesov s certifikatom za razvoj ISO 9001.

Cilj podjetja je pomoč organizacijam pri uvajanju in integraciji 
najsodobnejših informacijskih sistemov na osnovi JEE arhitekture 
in pri uvedbi aplikacij, ki temeljijo na strojnem učenju in umetni 
inteligenci. Podjetje ima izkušnje pri razvoju kompleksnih spletnih, 
namiznih in mobilnih aplikacij na velikih projektih v Sloveniji in tujini 
s področja telekomunikacij, loterijskih sistemov, e-uprave, transporta, 
farmacije in drugih.

Medius je projektno usmerjeno podjetje in kot produkt trži le svojo 
razvojno metodologijo, ki jo je izpopolnilo na podlagi dolgoletnih 
izkušenj. Velik poudarek je posvečen avtomatizirani neprekinjeni 
dostavi izvorne kode v poslovno kritičnih okoljih. Le-ta zahtevajo 
visok nivo kvalitete izdelka in popolno kontrolo s strani naročnika. 
Poleg metodologije razvoja je podjetje Medius razvilo tudi produkte, 
ki omogočajo učinkovitejši razvoj. Eden takih je knjižnica MediusBPM 
za procese upravljanja in orkestracije velikega števila procesov v 
realnem času na različnih projektih za e-upravo in telekomunikacije kot 
nadomestilo za komercialne BPM rešitve. V primerjavi s komercialnimi 
rešitvami je MediusBPM orodje veliko bolj fleksibilno, enostavno za 
upravljanje in hitro, predvsem pa zahteva manj strojnih resursov. 
Za gradnjo poslovnih spletnih aplikaciji je Medius razvil ogrodje 
MediusCommons, ki v realnem času gradi grafični vmesnik le na 
osnovi opisovanja strežniških entitet. Ogrodje omogoča ekstremno 
hitro izdelavo spletnih aplikacij za večje število razvijalcev hkrati 
in zagotavlja enoten dizajn in uporabniško izkušnjo skozi celotno 
aplikacijo. Zadnji produkt, ki je plod dela Mediusovih razvijalcev, je 
MediusForms, pametno orodje za izdelavo spletnih obrazcev, ki jih 
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urednik/administrator spletne aplikacije izdela brez programiranja. Spletne obrazce enostavno opremi 
s poslovnimi in validacijskimi pravili, poveže z zunanjimi viri podatkov in jih vgradi v obstoječe spletne 
aplikacije.

Poleg izdelave lastnih produktov 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 uporablja na področju mobilnega bančništva, javnega transporta in turizma, oziroma povsod, kjer 
se pojavlja potreba po prehodu s klasične kartične na mobilno tehnologijo. Drugi produkt, ki je nastal 
v našem R&D oddelku je Blocksquare.io, ki omogoča mikro-investiranje v nepremičnine na podlagi 
tehnologije veriženja blokov. Z uporabo Blocksquare informacijskega sistema je bila tokenizirana prva 
nepremičnina na svetu. 
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Področje:
elektrina, 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 
CADCAM 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)

Nudimo:
Možnost zaposlitve ali 

občasnega študentskega dela, 
konkurenčno plačilo, dodatni 

bonus za uspešnost in možnost 
različnih dodatnih ugodnosti.

Kontakt:
info@interblockgaming.com

 www.interblockgaming.com

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

Sreda, 20. marec, FRI

Interblock
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 tristo 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.

Kandidatom nudimo:
• Raznoliko in dinamično mednarodno delovno okolje. 

Teamsko delo kreativcev, razvijalcev, inženirjev in 
dizajnerjev. 

• Odlično delovno okolje in najsodobnejšo opremo za delo.
• Karierni razvoj in možnost realizacije kariernih ciljev.
• Zahtevno delo ob katerem se bomo skupaj učili in karierno 

ter osebnostno rastli.
• Reševanje zahtevnih multidisciplinarnih problemov, pri 

katerih boste v praksi preizkusili in poglobili inženirski pristop 
k reševanju problemov.
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• Načrtovanje elektronskih modulov, programske opreme, produktov in sistemskih rešitev na 
področju igralništva.

• Učenje in razvoj procesnih znanj in veščin.
• Osebni nadzor in individualno podporo vrhunskih strokovnjakov.
• Možnost zaposlitve ali občasnega študentskega dela.
• Konkurenčno plačilo, dodatni bonus za uspešnost in možnost različnih dodatnih ugodnosti. 

Iščemo več kandidatov za delovna mesta:
• Softverski inženir
• Embedded inženir
• Specialist za področje tehnične dokumentacije
• Inženir v prototipnem laboratoriju
• Inženir za načrtovanje ožičenj
• Testni inženir
• Projektni vodja
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Področje:
elektronika, programiranje, 

krmilni sistemi za jedrske in 
medicinske pospeševalnike, 

radioteleskope in fuzijske 
reaktorje

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, sodelovanje pri 

projektih
Kontakt:

manca.mueller@cosylab.com
www.cosylab.com

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

Sreda, 20. marec, FRI

Cosylab
Vabimo te, da se nam pridružiš na naši stojnici v torek, 19.3.2019 na 
FE in v sredo, 20.3.2019 na FRI. Predstaviš se nam lahko tudi na 
hitrih zmenkih v četrtek, 21.3.2019 na FRI, kjer ti bomo z veseljem 
podrobneje predstavili naš način dela, kulturo, ki jo živimo in možnosti 
za skupno sodelovanje. 

KDO SMO IN S ČIM SE UKVARJAMO?
Začelo se je leta 1996, ko je asistent dr. Mark Pleško s skupino svojih 
študentov na Inštitutu Jožefa Stefana začel razvijati kontrolni sistem, 
pet let pozneje pa so skupaj ustanovili podjetje Cosylab.

Danes smo mednarodno visoko-tehnološko podjetje, ki je zaradi 
svojih tehnoloških dosežkov in odlične organizacijske kulture že 
večkrat nagrajeno in prepoznavno po vsem svetu. Prepoznavnost 
Cosylab-a kot vodilnega načrtovalca krmilnih sistemov za jedrske in 
medicinske pospeševalnike, radioteleskope in fuzijske reaktorje s 
seboj prinaša tudi hitro rast.

Družina Cosylab s podružnicami na Švedskem, v Švici, ZDA, na 
Kitajskem in Japonskem obsega že preko 180 strokovnjakov. 
Sodelujemo v največjih mednarodnih projektih s področja bazičnih 
raziskav in prispevamo k napredku na področju najsodobnejših 
načinov zdravljenja raka.

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? 
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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.
• Delo za Cosylab je odlična priložnost za odkrivanje 

resničnega skupinskega dela ter poštenih poslovnih 
odnosov.

• Delo za Cosylab ni le odlična izkušnja – je pravo doživetje!
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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 

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

Sreda, 20. marec, FRI

iSYSTEM
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!
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POTOPI SE 
GLOBOKO 
V SVET 
VGRAJENIH 
SISTEMOV



34

Področje:
programiranje, spletno 

programiranje

Iščemo:
tako front-end kot back-end 

razvijalce, dobro poznavanje 
PHP-ja, izkušnje s CMSji so 

prednost
Nudimo:

redno zaposlitev, brezplačne 
tečaje odprtokodnega sistema 

Drupal
Kontakt:

hr@agiledrop.com
 www.agiledrop.si/

Na stojnici:
Četrtek, 21. marec, FRI

Agiledrop
Agiledrop skrbi za razvoj največjih spletnih mest globalno znanih 
podjetij in organizacij. Skupaj s partnerji s celega sveta razvijamo 
spletne rešitve za podjetja, kot so Nestlé, Qatar Airways, Addiko 
Bank, Radio France in UNESCO. Do danes ima ekipa za sabo več 
kot 200 uspešnih projektov.

Ker smo inženirsko usmerjeno podjetje, so naši razvijalci prvotnega 
pomena. Vsem novopečenim članom ekipe dodelimo mentorja in 
omogočimo trimesečno uvajanje, preko katerega spoznajo naš 
potek dela, naše tehnologije in prakse razvoja. Vsi razvijalci so tudi 
že takoj seznanjeni z jasno začrtano potjo napredovanja, katere se 
zvesto držimo.

Medsebojno sodelovanje in podpora sta ključ do našega uspeha. 
Zelo spodbujamo izmenjavo znanj in idej med različnimi člani ekipe, 
saj smo mnenja, da na tak način celotna ekipa skupaj raste in se 
nadgrajuje, tako profesionalno kot osebno.

Trudimo se, da je delo na Agiledrop karseda nestresno, zabavno in 
izpolnjujoče. Pogosto organiziramo piknike, športne dneve in druge 
dejavnosti, ki dodatno popestrijo vzdušje v pisarni. Poleg začetnega 
uvajanja novih zaposlenih redno organiziramo tudi delavnice in 
predavanja, ki služijo kot dodatno neobvezno izobraževanje.

Zavedamo se tudi pomembnosti ravnovesja med delom in zasebnim 
življenjem, ter tako omogočamo prilagodljive delovne dni in pa 
občasno delo od doma. Nikoli se ne dogovorimo za nadure ali delo 
med vikendom brez soglasja razvijalca - v vsakem primeru pa delo 
izven predpisanih ur primerno nagradimo. 

Medse sprejemamo vse, ki so navdušeni nad razvijanjem, tako tiste 
že izkušene kot tiste, ki se šele seznanjajo z odprto kodo in podobnimi 
temami. 
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Področje:
programiranje, omrežja & 
Internet stvari, multimedija & 
3D, blokovne verige, varnost

Iščemo:
• Motiviranost, 

samoiniciativnosti, željo po 
raziskovanju, 

• Željo po reševanju 
kompleksnih problemov, 
kritično razmišljanje,

• Poznavanje interneta stvari, 
komunikacij, varnosti, 

• Programiranje (C, C#, 
spletno, Android, iOS, 
embeded),

• Pismenost v slovenskem in 
angleškem jeziku

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih, izzive in razvojne 
projekte

Kontakt:
delo@ltfe.org
www.ltfe.org 

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

LTFE
V Laboratoriju za telekomunikacije in Laboratoriju za multimedijo na 
Katedri za IKT Fakultete za elektrotehniko sledimo multidisciplinarnim 
trendom konvergenčnega razvoja, razvoja Interneta stvari, tehnologije 
blokovnih verig, varnosti in multimedije. Spodbujamo ideje, razvijamo 
produkte in usposobimo ljudi.  

Raziskujemo in razvijamo rešitve Interneta stvari (Internet of Things, 
Smart Cities, Smart Living), inteligentna omrežja (Future Internet, 
Smart access, samoorganizacijska mobilna omrežja, signalizacije), 
aplikacije v sistemih blokovnih verig ter komunikacije v energetskih 
sistemih (SmartGrid). Načrtujemo mobilne in multimedijske aplikacije 
ter storitve (iPhone/ iPad, Android, IPTV, interaktivne TV platforme) 
in sisteme ter storitve za e-zdravje in e-učenje. Vse v sodelovanju z 
industrijo in to s pomočjo najsodobnejše komunikacijske merilne in 
testne opreme.  

Delo v laboratoriju odlikujeta visoka stopnja dinamičnosti in inovativnosti. 
V ekipi ste vedno dobrodošli talentirani, inovativni in motivirani 
posamezniki, ki vas zanima področje omrežnih tehnologij, varnost, 
internet stvari, tehnologija blokovnih verig in multimedija. Od naših 
sodelavcev pričakujemo usmerjenost k doseganju rezultatov, željo po 
učenju, raziskovanju, reševanju tehničnih izzivov, prispevanju novih 
idej in sodelovanju v okviru projektnega timskega dela.
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Področje:
programiranje, spletno 

programiranje, Android/ IOS 
programiranje, umetna 

inteligenca, programska 
oprema

Iščemo:
diplomante FRI, absolvente 
FRI, java razvijalce, mobile 

razvijalce, front-end 
razvijalce,...

Nudimo:
študentsko delo, redno 

zaposlitev

Kontakt:
s.dudnjik@sportradar.com

www.sportradar.com

Na stojnici:
Sreda, 20. marec, FRI

Četrtek, 21. marec, FRI

Sportradar
Ljubljanska pisarna skupine Sportradar je bila ustanovljena leta 2003 
pod imenom Klika kot moderen laboratorij za razvoj programske opreme 
s posebnim poudarkom razvoja novih revolucionarnih tehnologij ter 
izvajanja moderne in na uporabnika naravnane zasnove izdelka. 

Od leta 2012 je družba Klika del skupine Sportradar – vodilnega 
ponudnika podatkovnih storitev, povezanih s športom in stavami. 
Sportradar je mednarodna organizacija, ki zaposluje več kot 2200 
ljudi na več kot 30 lokacijah po svetu. Hitro rast skupine spodbujajo 
tehnološke inovacije ter poglobljeno razumevanje poslovnih potreb 
naših strank. Zavezani smo k izvajanju odličnih storitev, kakovosti in 
zanesljivosti, zaradi česar smo zanesljiv partner več kot 800 strankam 
v več kot 80 državah.

Naš razvojni center v Ljubljani trenutno šteje 130 zaposlenih, v 
letošnjem letu pa nameravamo zaposliti še 15 dodatnih razvijalcev.
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NAŠ NAJBOLJ CENJEN VIR SO LJUDJE
In vse, kar v družbi počnemo, izraža prav to. Zaposleni v družbi Sportradar prihajajo na delo v ustvarjalno, 
sproščeno delovno okolje, polno izjemnih osebnosti. Spodbujamo tako osebno kot poklicno rast vsakega 
posameznika. 

Če želite izvedeti več o zaposlitvenih možnostih, študentskem delu ali pa če želite izvedeti, kako je videti 
naš vsakdan nas obiščite, spoznajte našo ekipo in si oglejte naše pisarne!
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Področje:
Elektronika, Programiranje, 

Spletno programiranje, Android/ 
IOS programiranje, Programska 

oprema

Iščemo:
V Špici imamo vedno odprta 

vrata za mlade talente, 
praviloma študente višjih 
letnikov ali diplomante, ki 
že imajo nekaj izkušenj in 
ki pri nas začnejo z delom 

preko študentskega servisa. 
Dela praviloma nikoli ne 

manjka v razvoju software-a 
(.NET, Angular, SQL, web) 
in pri razvoju hardware-a/

firmware-a (C/C++).   Vedno 
so dobrodošli tudi talenti 

na področju tehničnega in 
kreativnega pisanja (angleščina 

in slovenščina) ter grafičnega 
oblikovanja (web design).

Nudimo:
prakse, sodelovanje na poletni 

šoli, študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje pri 

projektih, sodelovanje na 
delavnicah, sodelovanje na 

tekmovanjih

Kontakt:
katja.oblak@spica.com

www.spica.si

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

Špica
Špica International je vodilni regijski ponudnik opreme, sistemov in 
rešitev za logistiko in avtomatsko identifikacijo. Kot pionirji na tem 
področju smo začeli ob koncu osemdesetih, danes pa razpolagamo z 
dolgoletnimi izkušnjami, bogatim znanjem ter široko bazo instalacij. Že 
od vsega začetka naša poslovna strategija temelji na razvoju lastnih 
rešitev in svetovalnih storitvah. To je tudi jedro naše dejavnosti in naša 
dolgoročna usmeritev. Plod takšnega razvoja so mobilne računalniške 
rešitve iz družine Frontman (rešitve za oskrbno verigo) ter sistem za 
pristopno kontrolo in registracijo delovnega časa Time&Space, ki ga 
uspešno tržimo tudi v tujini.

V Špici International imamo visoko usposobljeno ekipo, ki dela v 
urejenem in dinamičnem okolju z optimalnimi pogoji dela. Od 45 redno 
zaposlenih jih ima 70% univerzitetno izobrazbo, tretjina zaposlenih 
je angažiranih v razvoju in tretjina v podporni ekipi. 

Špica International ima obsežno mrežo pooblaščenih distributerjev 
doma in v tujini ter hčerinska podjetja na Hrvaškem, v Makedoniji, 
Bosni in Hercegovini, Črni Gori ter Srbiji. Špica International je članica 
številnih mednarodnih združenj s področij svojega delovanja, za 
celotno poslovanje pa je prejela tudi certifikat kakovosti ISO 9001.
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Področje:
informatika, programiranje, 
mehatronika, podatkovne baze, 
programska oprema

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

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 
delo, redno zaposlitev

Kontakt:
jobs@epilog.net
www.epilog.net

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

Epilog
Si želite ukvarjati z izzivi industrije 4.0 in povezovati ljudi, robote in 
avtomatska vozila v delujoč »eko sistem« notranje logistike? Vam je 
zanimivo rudarjenje po podatkih, reševanje izzivov z Javo, C, C++, 
C#, PL/SQL, ROS, mobilnimi tehnologijami idr. Iščete po zaključku 
študija zaposlitev in izzive v mednarodnem okolju? 

IZ SLOVENIJE OSVAJAMO SVET
Epilog, d.o.o., je visoko-tehnološko-razvojno-raziskovalno podjetje, 
ki deluje na področju razvoja in implementacije informacijskih rešitev 
v interni logistiki. Naša programska oprema upravlja tako velike 
avtomatske sisteme z roboti, regalnimi dvigali, tekočimi trakovi itd., 
kakor tudi ročne sisteme s pomočjo mobilne računalniške tehnologije. 

Iz Slovenije osvajamo svet. Promet ustvarjamo na projektih za velike 
multinacionalke v državah širom sveta (ZDA, Mehika, Izrael, Nemčija, 
Finska, Švedska, Avstralija idr.). 

RAZVOJ NA PODROČJU ROBOTIZACIJE
Domensko znanje s področja interne logistike uspešno prenašamo 
tudi na področje robotizacije. Z vlaganjem v razvoj smo v zadnjem 
letu in pol naredili prebojne korake pri razvoju univerzalne AGV 
platforme, s pomočjo katere bomo lahko na globalnem trgu sodelovali 
pri najzahtevnejših projektih pametnih tovarn. 

ZAKAJ EPILOG?
Verjamemo, da samo odlični delovni pogoji zagotavljajo kreativnost 
in razvoj, zato smo delovno okolje opremili stimulativno in v pisarne 
namestili številne športno-rekreativne pripomočke. Omogočamo 
fleksibilen delovni čas in delo od doma. Načrtno skrbimo za strokovni 
razvoj in osebno rast zaposlenih. 

Vabljeni, da se nam pridružite na naši stojnici ali na hitrem zmenku 
in preverite možnosti za delo pri nas.
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Področje:
energetika, informatika, 

programiranje

Iščemo:
• Razvijalce (front-end, back-

end ali full-stack), s poudarkom 
na Java razvojnem okolju; 

sistemski arhitekti ( SAP in v 
cloud platforme (MS Azure, 

AWS, Salesforce); 
• Elektrotehniki za razvoj, 

implementacijo in vzdrževanje 
ter upravljanje tehničnih rešitev 
na področju učinkovite rabe in 

proizvodnje energije v stavbah, 
industriji in energetskih 

sistemih. Zaželena znanja iz 
področij energetike, elektronike 
in mehatronike ter poznavanje 
sistemov električnih polnilnic, 

različnih proizvodnih virih 
električne energije;  

• Informatiki za izdelavo 
tehničnih rešitev na področju 

relacijskih baz in povezavi 
podatkov na obstoječih 

sistemih v Energetskih in 
okoljskih rešitvah ( uporaba 
vseh najnovejših tehnologij 

in pristopov (BigData, IoT, BI 
Analitika).

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 

delo, redno zaposlitev 

Kontakt:
alena.crne@petrol.si

www.petrol.si
Na stojnici:

Ponedeljek, 18. marec, FE

Petrol
Petrol d.d., Ljubljana je največje slovensko podjetje po prihodkih in 
največja slovenska energetska družba. Svojo vizijo uspešno izvaja 
na območju JV Evrope na vseh področjih svojega delovanja: pri 
prodaji (naftnih derivatov, zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega 
plina, električne energije in ostalega trgovskega blaga), na področju 
energetskih in okoljskih sistemov (distribucija zemeljskega plina, 
daljinsko ogrevanje, energetske in okoljske rešitve, proizvodnja 
energentov) ter pri trgovanju z električno energijo.

S svojimi podjetji je Petrol prisoten v 10 državah in postaja čedalje 
pomembnejši partner na območju JV Evrope. Na zadnji dan leta 
2018 je bilo v skupini Petrol 4.857 zaposlenih, ki so neusahljivi vir 
delovne energije v sedmih državah. Poleg matične družbe Petrol d.d., 
Ljubljana skupino Petrol povezuje še energija 26 odvisnih družb, 4 
skupaj obvladovanih in 2 pridruženih družb. Skupina Petrol je v letu 
2017 ustvarila 4,5 mrd EUR prihodkov od prodaje.
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Področje:
telekomunikacije, 
informatika, programiranje, 
kriptografija/ računalniška 
varnost, programska oprema

Iščemo:
študent naravoslovnih ved,  
zanimanje za nove tehnologije, 
zanos, samoiniciativnost in 
inovativnost,  želja po lastnem 
strokovnem razvoju

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

Kontakt:
dvojvodic@nil.com
www.nil.com

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

NIL
Smo mednarodno priznano tehnološko podjetje in 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.

Zaupajo nam vodilna svetovna podjetja na področju informacijskih 
tehnologij – Cisco Systems, Microsoft, IBM, EMC, VMware, Palo Alto 
Networks, MobileIron, RSA, F5, VCE in drugi.

Z našimi rešitvami smo prisotni po vsem svetu, naša lokalna 
predstavništva pa najdete v Južnoafriški republiki, Maroku, ZDA, 
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.

Da bi se lažje spopadali z njimi, smo razvili vrsto programov usposabljanja 
študentov in novih zaposlenih ter vzpostavili tesno sodelovanje s 
fakultetami. Konkretno to pomeni programerske izzive, mentorstvo, 
podpora hkratnega študija in dela, prakse, dodatno izobraževanje in 
certificiranje itd. Na ta način vzgajamo vrhunske IKT strokovnjake.

Te zanimajo nove informacijsko komunikacijske tehnologije? Imaš 
žilico za inovacije? Želiš pričeti kariero v sodobnem IT svetu? 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:
telekomunikacije

Iščemo:
diplomante FE z znanji na 
področju telekomunikacij

Nudimo: 
štipendije, prakse, študentsko 

delo, redno zaposlitev

Kontakt:
job-si@aviatnet.com

www.aviatnetworks.com 

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

Aviat Networks
Aviat Networks Inc. je mednarodno podjetje, ki se je specializiralo 
predvsem na področju naprednih paketno orientiranih brezžičnih 
tehnologij, ki predstavljajo temelj širokopasovnega 4G/LTE radijskega 
omrežja. Z naprednimi storitvami (inteligentna omrežja, pametni 
telefoni, itd.) postaja brezžično omrežje vedno bolj obremenjeno, zato 
je povečanje prepustnosti omrežja, ki ga prinašajo širokopasovne 
tehnologije, nujno. Ponujamo najboljše omrežne brezžične rešitve, 
vključujoč opremo za mikrovalovna hrbtenična omrežja in širok portfelj 
storitev, ki omogočajo javnim in zasebnim brezžičnim telekomunikacijskim 
operaterjem, konkurenčno ponudbo storitev podatkovnega prenosa.

V Sloveniji ima Aviat Networks razvojno-raziskovalni center AVIAT 
d.o.o., s sedežem v Trzinu. Slednji se zaradi preusmeritve razvoja 
iz ZDA v Slovenijo krepi, zato nenehno iščemo nove strokovnjake.

Naše področje delovanja je predvsem razvoj produktov brezžičnih/
RF ti. »backhaul« oz. zalednih omrežij. To zajema tako načrtovanje 
ohišij (hardware design), kot tudi načrtovanje programske opreme. 
Gre za razvoj produktov v sodelovanju z ostalimi razvojnimi centri 
korporacije v Santa Clari (CA, US) in Wellingtonu (NZ). Produkti so 
razviti in pripravljeni do faze njihove proizvodnje s pomočjo domačega 
in mednarodnega znanja in izkušenj. Razvojni tim predstavlja glavnino 
zaposlenih v Sloveniji (preko 50 razvijalcev od vseh 65 zaposlenih) 
in je srce našega podjetja.

Nenehno vlagamo v kadre in njihova znanja. Le-ti so vpeti v sodelovanje 
v mednarodnih timih, skozi delo na projektih pa zaposleni nenehno 
širijo svoja obzorja. Povprečna stopnja izobrazbe v podjetju je več 
kot 7. stopnja, saj je skupno 70% zaposlenih visoko izobraženih. 
Zaposlujemo 3 doktorje znanosti in 10 magistrov.
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Področje:
energetika, informatika, 
programiranje, podatkovne 
baze, trgovanje z energenti, 
analitika, OVE

Iščemo:
• razvijalec programske 

opreme
• BI razvijalec 
• SQL razvijalec
• DevOps inženir/JavaScript, 

C# in/ali Python; razvoj 
in raziskovanje oblačnih 
tehnologij, poznavanje 
(relacijskih) podatkovnih 
baz ter orodij za 
verzioniranje kode (TFS, 
GIT)

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

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

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

GEN-I
GEN-I je mednarodno usmerjena skupina, o kateri lahko danes 
govorimo v presežkih. Prisotna je že na 22 evropskih trgih, s 17 
hčerinskimi družbami, ki skoraj štiri petine prihodkov ustvari na tujih 
trgih, v Sloveniji pa ohranja vodilni položaj kot prvi neodvisni ponudnik 
električne energije in zemeljskega plina končnim odjemalcem. Za 
nami je rekordno leto, v katerem smo utrdili sloves enega najhitreje 
rastočih in inovativnih energetskih podjetij v Evropi. Navdihujemo že 
skoraj 400 zaposlenih.

Energijo dobavljamo vsem segmentom končnih kupcev, gospodinjskim 
in manjšim poslovnim odjemalcem pa v okviru svojih blagovnih znamk 
Poceni elektrika, Poceni plin in Elektro energija (Slovenija) ter Jeftina 
Struja (Hrvaška), zagotavljamo ugodne cene in zanesljivo oskrbo z 
električno energijo in zemeljskim plinom. Z novo blagovno znamko 
GEN-I Sonce smo prvi dobavitelj energije, ki ponuja izgradnjo sončnih 
elektrarn za energetsko samooskrbo. Iz klasičnega dobavitelja energije 
smo se preusmerili v ponudnika storitev končnemu odjemalcu.

Živimo v času nove energetske revolucije. V Skupini GEN-I prihodnosti 
ne le sledimo, ampak jo tudi (so)ustvarjajamo. Pridružite se nam na 
izzivalni poti! 
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Področje:
energetika, avtomatika, 

elektronika, mehatronika, 
umetna inteligenca

Iščemo:
diplomanta Fakultete za 

elektrotehniko, diplomanta 
Fakultete za računalništvo in 

informatiko, zanimanje za nove 
tehnologije, Edge computing, 

AI, tehnologije v oblaku

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redna 

zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih
Kontakt:

matej.kupljenik@siemens.com
 new.siemens.com/si/sl.html 

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

Siemens
Siemens – eden vodilnih svetovnih inovatorjev
Siemens je globalna korporacija, ki se osredotoča na področja digitalizacije, 
elektrifikacije in avtomatizacije. Je eden največjih svetovnih proizvajalcev 
izdelkov in rešitev za industrijsko avtomatizacijo, celotno energetsko verigo, 
transport in tehnično opremo objektov. V vrhu je tudi na področju inovacij: v 
letu 2018 je za raziskave in razvoj namenil več kot 5,6 milijarde EUR, vložil 
3850 patentov in zabeležil 7300 izumov. Več kot 379.000 zaposlenih v več 
kot 200 državah sveta ima en skupni cilj: prihodnost! 

Siemens je že več kot 140 let partner slovenskega gospodarstva. Sodeloval 
je pri nekaterih ključnih infrastrukturnih projektih v Sloveniji in prispeval k 
pomembnemu delu slovenske tehniške dediščine.

V osrčju digitalne preobrazbe
Siemens je tudi eden vodilnih podjetij na področju digitalizacije. Poznate 
Siemensovo pametno tovarno krmilnikov Simatic ali pa Siemensov na oblaku 
osnovan, odprti IoT operacijski sistem MindSphere, ki povezuje izdelke, 
tovarne, sisteme in stroje ter omogoča izkoriščanje podatkov, ki jih generira 
internet stvari (IoT), s pomočjo napredne analitike in umetne inteligence? 
Zagotovo pa ste kje zasledili, da je Siemens dosegel nov mejnik s prvo 
uspešno komercialno namestitvijo in  varnim delovanjem 3D-natisnjenega 
dela v jedrski elektrarni. Za Nuklearno elektrarno Krško je Siemensova 
ekipa strokovnjakov v Sloveniji z obratnim inženiringom ustvarila ‘digitalni 
dvojček’ ter ga nato poslala v Siemensovo tovarno na Švedsko, kjer so s 
procesom aditivne proizvodnje del tudi proizvedli.

S PLC+ Challenge konkurenčnejši na trgu dela
V letih 2016 do 2018  je Siemens skupaj s partnerji v Sloveniji, na Hrvaškem 
in v Srbiji zagnal regionalni projekt PLC+ Challenge, s katerim si prizadeva 
perspektivne bodoče inženirje čim bolje pripraviti na delo v realnem okolju, 
jim ponuditi nova znanja in jih tako narediti konkurenčnejše na trgu dela. 
V sklopu projekta poteka vrsta dogodkov v povezavi s programirljivimi 
logičnimi krmilniki (PLC), študentje pa rešujejo tudi praktičen izziv. Izziv 
PLC+ Challenge, ki poteka tudi na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani, se obeta tudi v letu 2019 – bodite pozorni na več informacij!

Več informacij: www.siemens.si 

Future Makers blog:  medium.com/futuremakers
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Področje:
elektronika, programiranje, 
mehatronika, podatkovne baze, 
programska oprema

Iščemo:
Študente 1. in 2. bolonjske 
stopnje elektrotehnike in/ ali 
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:
www.gorenjegroup.com
 jobs.gorenje.com

Na stojnici:
Četrtek, 21. marec, FRI 

Gorenje
Skupina 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. Podpiramo nenehno osebno in profesionalno 
rast, zato zaposlenim omogočamo različne oblike izobraževanja in 
izpopolnjevanja doma in v tujini.

Vzgajamo bodoč vrhunski kader, ki se mu obeta kariera v mednarodnem 
okolju. Iščemo motivirane, inovativne, učinkovite, agilne posameznike, 
ki jih zanima najnovejša tehnologija. 

V naš tim vabimo:
• študente elektrotehnike, ki pridobivajo znanje in praktične 

izkušnje pri načrtovanju kompleksnih elektronskih vezij ter 
elektromagnetizma, in študente s poglobljenim znanjem 
regulacij,

• študente računalništva in informatike s poglobljenim 
poznavanjem in veseljem do programiranja kompleksnih 
mikrokrmilniških vgrajenih sistemov ter študente, ki 
imajo znanja s področij SAPa, elektronske komunikacije, 
integracije, elektronske izmenjave podatkov, razvoja z 
orodji v Microsoft okolju, razvoja mobilnih aplikacij, razvoja 
digitalnih storitev in spletnih tehnik (SAP Hybris) ter ravnanje 
s podatki (Data scientist).

• Želimo tudi sodelovati z bodočimi IT strokovnjaki, ki 
pridobivajo znanja s področij računalniškega načrtovanja 
in avtomatizirane proizvodnje v podporo Industriji 4.0, 
avtomatizacije proizvodnje ter strokovnjaki s področij 
arhitekture in upravljanja komunikacijske infrastrukture, 
podatkovnih omrežij, sistemske administracije kompleksnih 
IT okolij ter testiranja aplikacij.



46

Področje:
pelektronika, telekomunikacija, 

informatika, programiranje, 
kriptografija/računalniška 

varnost

Iščemo:
telecommunication standards, 

embedded systems, Linux 
kernel, C/C++/C#/Perl/

Python programming, Internet 
technologies TCP/IP

Nudimo:
štipendijo, redno zaposlitev

Kontakt:
elisabetta.celi@u-blox.com

 www.u-blox.com/en/job-
openings 

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

u-blox
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 1000 people in 22 different countries in 
Europe, Asia and in the USA. 

The only Italian R&D Centre is located in Sgonico (Trieste) and 
employs 150 people among whom almost 95% are telecommunications 
engineers.

We offer a wide range of career opportunities worldwide in research 
& development, quality, sales, marketing, customer support, logistics 
and administration.
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Področje:
informatika, programiranje, 
spletno programiranje, 
kriptografija / računalniška 
varnost, programska oprema

Iščemo:
Diplomante ali študente 
Fakultete za računalništvo 
in informatiko z željo po 
programiranju spletnih 
ali odjemalskih aplikacij v 
Microsoftovem razvojnem 
okolju Visual Studio, z 
osnovnim poznavanjem dela z 
relacijskimi bazami podatkov 
(SQL Server), ki radi sodelujejo 
v ekipi različnih strokovnjakov, 
so natančni in inovativni. :)

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

Kontakt:
zaposlitev@mikrocop.com
www.mikrocop.com

Na stojnici:
Sreda, 20. marec, FRI

Mikrocop
V Mikrocopu podjetjem pomagamo izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša 
digitalizacija poslovanja. Razvijamo napredne informacijske rešitve, 
s katerimi omogočamo bolj učinkovito poslovanje naših strank. Na 
sodobni platformi InDoc EDGE združujemo zmogljivosti sistemov 
upravljanja dokumentov, poslovnih procesov in elektronske hrambe. 
Certificirane rešitve lahko namestimo pri stranki ali pa omogočimo 
njihovo uporabo v našem oblaku. 

Kot vodilni ponudnik celovitih IT rešitev in storitev za digitalno 
poslovanje že več kot 40 let uspešno izpolnjujemo zahteve in 
pričakovanja naročnikov iz najrazličnejših dejavnosti. Smo partner 
največjih podjetij iz finančnega, zavarovalniškega, gospodarskega 
in zdravstvenega sektorja v desetih državah, za katere smo obdelali 
že več kot milijardo dokumentov.

Zavedamo se odgovornosti do svojih strank, zato vzdržujemo 
visoko raven informacijske in fizične varnosti ter ravnamo skladno s 
sistemom vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013. Potrjene 
metodologije, dobre prakse, strokovno znanje in bogate izkušnje 
vgrajujemo v vse svoje rešitve. Zavezanost kakovosti potrjujemo s 
standardom vodenja kakovosti ISO 9001:2015. Ponujamo certificirane 
rešitve, zagotavljamo pravno veljavnost elektronsko hranjenega 
gradiva in redno skrbimo za zakonsko skladnost poslovanja, svojih 
rešitev in procesov strank. 
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Področje:
informatika, programiranje, 

umetna inteligenca, 
programska oprema, logistika, 

mobilnost, nadzor aplikacij, 
zaščita podatkov

Iščemo:
Diplomanta/diplomantko 

Fakultete za računalništvo in 
informatiko z znanjem enega 
ali več programskih jezikov, z 
velikim zanimanjem za nove 

tehnologije, z razumevanjem, 
kako tehnologija širše vpliva 

na življenje posameznika 
in spremembe konceptov v 
poslovnih okoljih. Pomebna 

je želja in sposobnost 
nenehnega  učenja, kakor tudi 

zanimanje za timsko  delo, 
tudi  na projektih izven 

Slovenije.

Nudimo:
sodelovanje na poletni šoli, 

študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
edit.si@comtrade.com

www.comtrade.com
 www.comtradegaming.com/

 www.hycu.com/ 
Na stojnici:

Sreda, 20. marec, FRI

Comtrade
Comtrade je mednarodno podjetje, specializirano za informacijske 
tehnologije. 

Zaposlujemo več kot 1500 strokovnjakov v 11 državah, z več kot 
1000 razvijalci programske opreme pa podjetje zagotavlja vrhunsko 
strokovno znanje v različnih panogah in na različnih poslovnih področjih:

Comtrade Digital Services -  povezujemo inovativne tehnologije in 
preoblikujemo obstoječe poslovne modele naših strank, ki sledijo 
digitalni transformaciji in postajajo vodilna podjetja na svojem področju 
(npr. avtomatizacija logističnih procesov, nove oblike mobilnosti, 
sodobni procesi v finančnem svetu, umetna inteligenca).

Comtrade Gaming  - vodilni ponudnik spletne platforme, igralniških 
»management« platform in iger, ki omogoča konkurenčne tehnološke 
strategije na področju igralniške industrije in krepi poslovne zmogljivosti 
operaterjev, ponudnikov in regulatorjev.

Comtrade System Integration International - prilagaja tehnologije in 
rešitve trendom in dejanskim okoliščinam, v katerih poslujejo podjetja 
(npr. javni sektor, telekomunikacije, zdravstvo, turizem).

HYCU - vodilni ponudnik rešitev za nadzor aplikacij in zaščito podatkov 
za novo generacijo IT (hiperkonvergiranih) okolij.

Zaupajo nam svetovno priznani partnerji in stranke - od zagonskih 
podjetij do globalnih tehnoloških velikanov. Z nami so najboljši 
strokovnjaki v panogi, s katerimi smo razvili na tisoče storitev in 
rešitev za uspešno poslovanje naših strank. Comtrade se nenehno 
razvija, zato neprestano iščemo ambiciozne posameznike, ki v našo 
ekipo prinašajo strast, znanje in zamisli.
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Področje:
informatika, programiranje, 
programska oprema, strojno 
učenje, geografski informacijski 
sistemi

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

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih

Kontakt:
work@sinergise.com
 www.sinergise.com/

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE
Sreda, 20. marec, FRI

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

Prav posebej smo ponosni na storitev za distribucijo satelitskih 
podatkov, Sentinel Hub, za katero smo prejeli tudi Copernicus Masters 
nagrado, ki jo podeljuje Evropska vesoljska agencija najbolj inovativnim 
podjetjem na področju uporabe satelitskih podatkov. Z revolucionarno 
rešitvijo, ki omogoča učinkovito analizo ogromne količine podatkov 
v le nekaj sekundah, smo vstopili tudi na področje 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 za strojno učenje ali podatkovni 
znanstvenik.

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

Verjamemo v svoje storitve in produkte, ki skupaj z uporabniki ustvarjajo 
boljšo prihodnost našega planeta.
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Področje:
informatika, programiranje, 

spletno programiranje, 
podatkovne baze, programska 

oprema

Iščemo:
V svojo družbo vabimo 
razvijalke in razvijalce 

programske opreme, ki želijo 
programirati spletne aplikacije 

na Microsoft tehnologiji, 
poznajo koncepte večnivojskih 

arhitektur in relacijskih baz 
podatkov ter imajo vsaj 

osnovno poznavanje tehnologij 
in programskih jezikov, kot so 

C#, Microsoft SQL Server, ASP.
NET MVC, HTML5, JavaScript 

in CSS. Pričakujemo aktivno 
znanje angleškega jezika ter 

pripravljenost na ekipno delo in 
učenje. 

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 

delo, redno zaposlitev, 
sodelovanje pri projektih

Kontakt:
zaposlitev@agitavit.si

www.agitavit.si

Na stojnici:
Četrtek, 21. marec, FRI

Agitavit Solutions
Na kakšen način Hiltijevi inženirji na gradbiščih načrtujejo vpenjanje 
konstrukcij v beton? Kako s pomočjo interneta stvari optimizirati 
upravljanje s smetmi? In kakšno strategijo je najboljše izbrati pri 
turnirju v ročnem nogometu?
Na vsa ta vprašanja vam odgovorimo v Agitavit Solutions. Že več kot 
16 let z dovršenimi rešitvami rešujemo zahtevne poslovne probleme 
naših naročnikov ter izboljšujemo poslovni svet, pri tem pa ne 
pozabimo na zaposlene in zabavo. Skrbimo za medsebojni prenos 
znanj prek rednih tedenskih izobraževanj (od potopisnega predavanja 
po Vietnamu do odkrivanja skrivnosti TypeScripta), dodatna znanja 
pa naši strokovnjaki pridobivajo prek certificiranj in z udeležbami na 
konferencah.  
Leto začnemo s tradicionalnim kick-off dogodkom, na katerem 
pregledamo vizijo, strategije in cilje podjetja ter jih skupaj oblikujemo 
za naslednje leto. Vsakodnevno sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki 
ponuja možnost učenja, profesionalnega razvoja in navdiha, vsak 
sodelavec pa si izbere mentorja za pomoč pri strokovnem razvoju.  
Za sprostitev med delom skrbimo z internimi turnirji ročnega nogometa, 
naša »gaming« skupina pa organizira neizprosne virtualne bitke za 
zmago in čast. Družimo se na športnih piknikih in team-buildingih, 
prisegamo pa na zaključek tedna s petkovo pijačo s sodelavci. 
V Agitavitu se vsako jutro sreča preko 90 sodelavk in sodelavcev. 
Primarno se ukvarjamo z razvojem rešitev po meri naših naročnikov 
in razvojem lastnih produktov na Microsoft tehnologiji. Med našimi 
zvestimi strankami so med drugimi Sandoz Group, Hilti Corporation, 
Microsoft, A1, Krka, Kolektor Group. 
Najdeš nas na Letališki cesti v Ljubljani, poslovno enoto pa imamo 
tudi v Mariboru. 
Več informacij najdeš na www.agitavit.si 
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Področje:
informatika, programiranje, 
razvoj oblačnih poslovnih 
rešitev

Iščemo:
Absolvente in diplomante 
Fakultete za računalništvo z 
željo, ki bodo v vlogi Full-Stack 
razvijalcev spoznali možnosti 
razvoja v oblačni platformi 
Salesforce. Pričakujemo 
osnovno poznavanje jezikov 
Javascript, HTML5, CSS, Java, 
SQL ter na splošno zalednih 
sistemov, integracijskih 
vmesnikov, web in mobilnih 
tehnologij.

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje na 
delavnicah

Kontakt:
novi.izzivi@agilcon.si
 www.agilcon.com/sl/

Na stojnici:
Četrtek, 21. marec, FRI

Agilcon
Agilcon je mlado in dinamično podjetje, popolnoma osredotočeno 
na gradnjo sodobnih CRM (Salesforce CRM) in HRM (Gecko HRM) 
poslovnih rešitev v oblaku. So regionalni partner podjetja Salesforce.
com, njihov celoten razvoj pa temelji na oblačni platformi Force.com. 
Hitra rast omogoča njihovim zaposlenim neprestan strokovni razvoj, 
prevzemanje novih odgovornosti in gradnjo kariere v okviru ene od 
najbolj dinamičnih razvijalskih skupnosti na svetu – Salesforce.com. 

So pionirji pri uvajanju rešitev v računalniškem oblaku v srednja in velika 
slovenska podjetja. Njihove mobilne in spletne aplikacije uporabljajo 
podjetja, kot so Outfit7, Petrol, Gorenje in Zavarovalnica Triglav. V 
Agilconu posebno pozornost posvečajo izboru in razvoju sodelavcev 
z visoko stopnjo strokovnosti, strasti in motivacije. Zavedajo se, da 
so zaposleni srce podjetja in verjamejo, da je digitalna prihodnost 
predvsem priložnost za tesnejše povezovanje s tistimi, ki so tako 
podjetju Agilcon kot uporabnikom njihovih rešitev najpomembnejši 
- stranke in zaposleni. 
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Področje:
energetika, avtomatika, 

elektronika, mehatronika, 
umetna inteligenca

Iščemo:
Motivirane kandidate 
s strokovnih področij 

elektrotehnike, računalništva 
in informatike, strojništva, 
mehatronike, inženirstva 

materialov in gradbeništva. 
Nudimo:

štipendije, prakse, študentsko 
delo, redno zaposlitev, 

sodelovanje pri projektih, 
sodelovanje v mednarodnih 

projektih usposabljanj, 
mentorstvo pri praktičnem 

delu, pri izdelavi seminarskih, 
raziskovalnih, diplomskih in 

magistrskih nalog, usmerjanje 
in svetovanje pri razvoju 

karierne poti

Kontakt:
kadri@kolektor.com

www.kolektor.com

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

Kolektor
Koncern Kolektor je multinacionalka s sedežem v Sloveniji in široko 
razvejano mrežo podjetij in podružnic v Evropi, Ameriki in Aziji, ki 
deluje na področju visoko specializirane industrijske proizvodnje. Kot 
eden od vodilnih igralcev v globalnih nišah komponent in sistemov za 
avtomobilsko industrijo, elektroenergetike ter inženiringa in tehnoloških 
sistemov se želimo v dobi digitalne industrijske revolucije uveljaviti tudi 
kot vodilni globalni ponudnik rešitev za pametne tovarne. Priložnost 
za hitro rast, tudi v sodelovanju s startupi, pa vidimo predvsem na 
področju industrijskega IoT – IIoT.

Kolektor je daleč največji ponudnik komutatorjev na svetu. Z magnetnimi 
komponentami pa smo že dosegli drugo mesto v Evropi. Sedanjost 
avtomobila je brez Kolektorja, ki z nepogrešljivimi deli opremlja 
najprestižnejše svetovne znamke, nepredstavljiva. Enako velja za 
prihodnost, saj razvijamo elektroniko in pogonske sisteme za električne 
avtomobile. Izdelujemo energetske transformatorje ter turbine in 
ostalo opremo za male hidroelektrarne. Celovitost elektroenergetike 
pa dopolnjujemo z gradniki naprednih transformatorskih postaj, ki 
so pomemben element za zagotavljanje zanesljivosti, varnosti in 
učinkovitosti v elektroenergetskem sistemu. S okrepitvijo programa 
gradbeništvo smo postali največji gradbinec v državi. Sodelujejo pri 
gradnji, sanaciji in opremljanju objektov, vzdrževanju in izgradnji 
cestnega omrežja ter rekonstrukciji železniške infrastrukture.  

Svojo kontinuirano rast zagotavljamo z intenzivnim vlaganjem v 
raziskave, razvoj in inovacije, katerim letno namenimo več kot 4 
odstotke ustvarjenih prihodkov. Aktivno sodelujemo tudi z univerzami 
in inštituti. 

V zadnjih desetih letih smo podvojil svojo prodajo, enak podvig 
nameravamo doseči tudi v prihodnjih petih letih in tako preseči 
milijardo evrov prodaje.

Prihodnost je v sanjah. Mi jih uresničujemo že danes.
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Področje:
elektronika

Iščemo:
magistre ali inženirje 
elektrotehnike-elektronike s 
poglobljenimi znanji načrtovanja 
ASIC vezij

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
slovenia@renishaw.com
www.renishaw.si

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

Renishaw
Renishaw spada med vodilne inženirske in znanstveno-tehnološke 
družbe na svetu. Je globalno podjetje, dejavno zlasti na področjih 
merjenja, krmiljenja pogonskih sistemov, zdravstva, spektroskopije 
in proizvodnje. Specializirano je za natančne meritve in zdravstvo. 
Ponuja izdelke in storitve, ki imajo zelo široko uporabo, od proizvodnje 
motorjev reaktivnih letal in vetrnic do zobozdravstva in možganske 
kirurgije. Renishaw je vodilni na svetu na področju dodajalne tehnologije 
(t. i. 3D-tiskanja kovine).

Naši izdelki merilne tehnike pomagajo proizvajalcem, da dosežejo 
največjo učinkovitost proizvodnje, znatno skrajšajo čas, potreben za 
proizvodnjo in kontrolo komponent, ter skrbijo za zanesljivo delovanje 
strojev. Na področjih industrijske avtomatizacije in pogonskih sistemov 
naši sistemi za merjenje in umerjanje položaja konstruktorjem omogočajo 
proizvodnjo visokonatančnih in zanesljivih izdelkov.

Skupina Renishaw ima danes 77 pisarn v 35 državah in več kot 4.900 
zaposlenih po vsem svetu. 

Hčerinska družba Renishaw Tehnični inženiring d.o.o. je bila 
ustanovljena leta 2014. Osnovna dejavnost podjetja je razvoj in 
testiranje namenskih visoko integriranih vezji - t.i. ASIC (aplikacijsko 
specifičnih integriranih vezij). Trenutno zaposlujemo 14 ljudi, v največji 
meri magistre in inženirje elektrotehnike/elektronike. 

Konec preteklega leta smo prvič sodelovali v izboru za najboljšega 
zaposlovalca Zlata nit 2018 ter se v rubriki malih podjetij uvrstili med 
finaliste izbora. Zavedamo se pomena posameznika, sodelovanja in 
kakovostnih odnosov, ki so tudi sicer ključnega pomena za rast in 
uspešnost organizacije.
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Področje:
informatika, programiranje, 

spletno programiranje, 
podatkovne baze, programska 

oprema 
Iščemo:

Tehnični specialist / 
poznavanje relacijskih 

baz podatkov, poznavanje 
metodologij procesov 

izgradnje informacijskih 
sistemov, dokumentiranje 

poslovnih procesov in priprava 
tehničnih specifikacij; Front 

End Developer / poznavanje 
JavaScripta, poznavanje 

HTML 5 in CSS 3, poznavanje 
AngularJS, Angular 2+ ali Vue/

React; Back End Developer 
/ poznavanje JavaScripta 
ES6+, poznavanje okolja 

Node. js, poznavanje vsaj 
enega spletnega ogrodja 

(Express, Restify, Fastify ali 
Koa); DevOps inženir / izkušnje 

z orodji CI/CD, poznavanje 
linuxa kot strežniškega 
sistema, poznavanje in 

znanje računalniških omrežij, 
izdelava skript oz. postopkov 

za avtomatizacijo razvojnih 
in namestitvenih procesov, 

izkušnje z upravljanjem 
in vzdrževanjem spletnih 

strežnikov (nginx, Node.js).
Nudimo:

štipendije, prakse, študentsko 
delo, redno zaposlitev

Kontakt:
info@smartis.si
www.smartis.si 

Na stojnici:
Sreda, 20. marec, FRI

SmartIS
Družba SmartIS je mlada družba ustanovljena leta 2009, ki v svojem 
devetletnem obdobju beleži vsakoletno rast. S tem si utrjuje položaj kot 
uspešno in inovativno IT podjetje. Prednost podjetja je dinamičnost, 
visoko strokovno znanje, sledenje najnovejšim tehnologijam in 
fleksibilnost. SmartIS je storitveno in razvojno naravnan, kar je dobra 
osnova za krepitev dodane vrednosti na zaposlenega. Z lastnim 
razvojem in lastno blagovno znamko ima SmartIS vizijo prodora na 
globalni trg.

Ključni principal podjetja je že od začetka poslovanja IBM, pri katerem 
ima najvišji možni partnerski status »Platinum Business Partner«. 
Družba zastopa tudi ostale partnerje, in sicer Lenovo, Huawei, 
Microsoft, Vmware, Oracle, Bull Atos, Libelium, Copadata, Nagios, 
HID, Ulitiamo, Crossxware, Snow, Hortonworks, Atlassian.

Glede na potrebe trga je bila pred štirimi leti sprejeta odločitev, da 
SmartIS začne z lastnim razvojem aplikacij. Razvili smo platformo za 
upravljanje mest – SmartCityPlatform, ki je tudi zaščitena blagovna 
znamka.

Skupaj s poslovnim partnerjem je SmartIS razvil Tango, ki je doživel 
mednarodno predstavitev na sejmu Utility Week na Dunaju novembra 
2018.

Družba je od leta 2016 vpisana v register raziskovalnih organizacij 
v Sloveniji in je intenzivno vpeta v različne nacionalne in evropske 
raziskovalno-razvojne projekte.

Družba vseskozi zaposluje in beleži nadpovprečno dodano vrednost 
na zaposlenega. Sodeluje z inštitucijami znanja, omogoča delovno 
prakso dijakom in štipendira perspektivne študente. Hkrati skrbi za 
nenehno vlaganje v kadre, tako v smislu izobraževanja, kot dobrega 
počutja. Za SmartIS so zelo pomembni dobri odnosi v podjetju, kar 
posebej krepimo z organizacijo različnih motivacijskih dogodkov. 
SmartIS je nosilec polnega certifikata Družni prijazno podjetje.
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Modra jagoda
Mediately – Izboljšujemo zdravstvo s takojšnjim dostopom do informacij. 

Smo vodilni medicinsko-informacijski ponudnik v srednji in vzhodni 
Evropi. Zdravnikom pomagamo pri vsakodnevnem delu, s pravimi 
informacijami, v pravem trenutku. Z mobilno aplikacijo Register zdravil 
jim lajšamo delo in prihranimo čas, tako da ga lahko več namenijo 
pravemu delu, pomoči pacientom. Začeli smo z idejo dveh mladih 
zdravnikov v 2012, danes pa smo entuziastična in rastoča mednarodna 
ekipa 18 ljudi ter daleč najbolj popularna medicinsko-informacijska 
aplikacija v sedmih državah.

Dnevno nas uporablja 60.000 zdravnikov in skupno 180.000 zdravstvenih 
delavcev, odgovarjamo na milijone njihovih vprašanj o tem, katero 
zdravilo predpisati, kako ga predpisati, kako diagnosticirati bolezen in 
veliko več. Uporabniki nas imajo zelo radi, več kot polovica zdravnikov 
v Sloveniji aplikacijo uporablja dnevno.

Področje:  
spletno programiranje

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 z več 
kot 3.000.000 obiski mesečno. 
Nudimo vzpodbudno delovno 
okolje in pričakujemo vnemo za 
nadgradnjo znanja.

Nudimo: 
študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
anja@mediately.co
 mediately.co/si/drugs

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

mediately
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Področje:
programiranje, spletno 

programiranje, android/
IOS programiranje, umetna 

inteligenca, podatkovne baze 

Iščemo:
Študente in diplomante, ki bi 
se želeli preizkusiti v razvoju 

spletnih aplikacij skozi zanimive 
mednarodne IT projekte. 

Globlje poznavanje tehnologij, 
katere uporabljamo (Ionic, 

Angular, HTML, CSS, PHP, 
Node.js) ni potrebno, vendar 
želimo, da ima kandidat vsaj 

nekaj izkušenj z razvojem 
spletnih rešitev ali dobro 

poznavanje konceptov, 
ki nastopajo pri spletnem 

programiranju.

Nudimo:
študentsko delo, redno 

zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih

Kontakt:
info@easy.bi
 www.easy.bi

 easy.bi/careers/

easy.bi
easy.bi je nemško/slovensko tehnološko podjetje, ki deluje na področju 
razvoja zahtevnih spletnih in mobilnih aplikacij za poslovne uporabnike. 
S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami uspešno rešujemo izzive 
digitalizacije in optimizacije ključnih poslovnih procesov v podjetjih. 
Zaupajo nam mednarodna podjetja iz različnih industrij. Trenutno 
smo prisotni na nemškem in slovenskem trgu.

Steber našega razvoja je lastna platforma za poslovne aplikacije v 
oblaku, za razvoj katere uporabljamo najsodobnejše prakse razvoja 
spletnih rešitev, kot so uporaba mikrostoritev, kontejnerjev in porazdeljene 
infrastrukture. Na platformi gradimo aplikacije za specifične potrebe 
strank. Naš portfolio zajema že številne aplikacije, ki so na voljo v 
mobilni ter spletni obliki. Pri vsakodnevnem delu sledimo agilnim 
pristopom razvoja. Vse rešitve so zgrajene tako, da so enostavne za 
uporabo, prilagodljive glede na želje strank in se hitro implementirajo 
v trenutno IT infrastrukturo podjetij.

Mlada ekipa podjetja trenutno šteje že 20 članov. Ekipi v čisto novih 
prostorih v Ljubljani omogočamo fleksibilen delovni čas ter vsak dan 
poskrbimo za neomejeno količino odlične kave, čaja in sadja. Zaradi 
novih projektov želimo razširiti ekipo. Zavedamo se, da lahko le z 
novim znanjem in inovativnimi sodelavci razvijamo uspešne rešitve.
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Področje:
informatika, programiranje, 
spletno programiranje, android/
IOS programiranje, podatkovne 
baze

Iščemo:
Študenta/diplomanta FRI, ki 
ga zanima delo na področju 
Backend Java (pridobivanje 
izkušenj s  delom z Spring 
Framework, Hibernate, SQL 
in SOAP & REST, SASS, 
Less, Redis, React, Angular, 
IBM DB2, Apache Velocity in 
Thymeleaf), WEB Frontend  
Java (pridobivanje izkušenj 
s  delom z Javascript, CSS, 
HTML, Bootstrap in Java SE, 
SQL, SASS, Less, XML, Spring 
Framework, Git in Gitlab), 
QA (pridobivanje izkušenj 
razvojem avtomatskih testov za 
validacijo spletnih in mobilnih 
aplikacij ter zalednih servisov 
vzdrževanje portfelja orodij, 
delo z JavaScript/HTML/CSS, 
Groovy, Python), Produkcijsko 
vzdrževanje  (pridobivanje 
izkušenj z IBM db2, C#, Java, 
C, C++ , MFC, SQL ,Windows/
UNIX/Linux platforme).

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
hr@halcom.si
www.halcom.com/si/

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

Halcom
V družbi Halcom d.d. že skoraj tri desetletja nudimo visokotehnološke, 
napredne in predvsem varne rešitve za finančne ustanove in podjetja. 
Nenehno razvijamo inovativne plačilne in finančne rešitve,  ki v 
ospredje postavljajo odlično uporabniško izkušnjo. Smo zaupanja 
vreden in inovativen poslovni partner, ki ustvarja pozitivno delovno 
vzdušje ter gradi kariero prav vsakega posameznika. Zavedamo se, 
da je investicija v razvoj zaposlenih najboljša naložba za uspešnost 
podjetja.
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Področje:
telekomunikacije, informatika, 

programiranje, spletno 
programiranje

Iščemo:
napredno poznavanje 

programskega jezika JAVA, 
osnovno poznavanje Java 

Enterprise Edition stack,  
izkušnje pri integraciji različnih 
zunanjih sistemov, izkušnje pri 

pisanju integracijskih testov,  
zanimanje za delo na področju 

zdravstvene informatike,  
jezikovne spretnosti v govorjeni 

in pisni angleščini
Nudimo:

prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
jobs@parsek.com
www.parsek.com

Parsek
Informacijsko podjetje Parsek že več kot desetletje uspešno izpolnjuje 
potrebe številnih naročnikov v okviru digitalne transformacije 
najrazličnejših strokovnih panog. Osvojena znanja in veščine digitalizacije 
poslovnih okolij iz preteklih obdobij podjetju danes omogočajo 
popolno kompetentnost pri zagotavljanju kvalitetnih interoperabilnih in 
uporabniku prijaznih integracijskih rešitev najrazličnejših deležnikom 
na trgu zdravstva in oskrbe, ki jih podjetje v sodelovanju s svetovno 
znanim partnerskimi podjetji (Cisco, Microsoft itd.) izvaja v različnih 
evropskih regijah.

Naša ponudba informacijskih zdravstvenih rešitev državljanom 
omogoča enostavnejši dostop do zdravstvenih storitev ter izboljšuje 
možnosti povezovanja in sodelovanja med pacienti in profesionalnimi 
uporabniki v zdravstvu. S poudarkom na razvoju naših rešitev v skladu 
z mednarodnimi zdravstvenimi standardi, raziskavah uporabniških 
potreb na naših strateških trgih in zagotavljanjem varnosti in zasebnosti 
podatkov približujemo dostopnost zdravstva več milijonom profesionalnih 
in neprofesionalnih uporabnikov zdravstvenih storitev.

S sedežem na Dunaju, razvojnim centrom v Ljubljani in podružnicama 
v Parizu in Londonu Parsek zaposluje več kot 60 mednarodnih 
strokovnjakov z različnih področij (produktni razvoj, prodaja, oblikovanje 
uporabniškoih vmesnikov, projektno vodenje, služba za zagotavljanje 
kakovosti, zaledne službe in drugo). Redna izobraževanja, vsakodnevno 
sodelovanje in izmenjava znanj med različnimi oddelki podjetja 
spodbujajo močno interno kulturo, ki našim strankam zagotavlja 
kvalitetne končne rezultate.
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Področje:
elektronika, programiranje

Iščemo:
razvojni inženir programske 
opreme, razvojni inženir FPGA, 
razvojni inženir v prodaji, 
razvojni inženir za podporo 
strankam, vodja kontrole 
kvalitete in zagotavljanja 
kakovosti, razvijalec posla 
(business developer)

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
nina.jagodic@i-tech.si
www.i-tech.si

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

Instrumentation Technologies
Instrumentation Technologies je izkušeno visokotehnološko podjetje: 
radovedno in agilno, vendar prepričljivo in zrelo. Zadnjih 20 let smo 
vodilno svetovno podjetje na področju razvoja visokozmogljivih 
instrumentov za pospeševalnike osnovnih delcev, znane pod blagovno 
znamko Libera, ki je standardni del opreme vseh najnaprednejših 
pospeševalnikov na svetu. Skupna lastnost družine instrumentov 
Libera je, da merijo parametre žarka (pozicijo, tok, fazo ipd.), ki 
operaterju pospeševalnika omogočajo optimizacijo delovanja in s 
tem zagotavljanje kvalitetnih pogojev na raziskovalnih postajah v 
pospeševalnikih.

Zaradi izvrstnega interdisciplinarnega tima, vrhunskega inženirskega 
znanja, odzivnosti in prilagodljivosti je podjetje v zadnjih dveh letih 
pridobilo tudi pomembne posle na področju industrije. Z znanjem, 
pridobljenim na trgu pospeševalnikov osnovnih delcev nudimo strokovno 
svetovanje na področju načrtovanja vgrajene programske opreme, 
hitrega prototipiranja, razvoja izdelkov in pomoči pri certificiranju. 
Storitve nudimo na naslednjih trgih: MedTech, internet stvari (t.i. 
Internet of Things), pametna mesta, telekomunikacije, vesoljska 
industrija, univerzitetne raziskave in razvoj.

Za doseganje takih razvojnih rezultatov, ki premikajo meje mogočega 
v svetu visokih tehnologij, podjetje zaposluje vrhunske strokovnjake, 
pretežno s področja elektrotehnike in računalništva. Ti imajo na voljo 
najnovejšo raziskovalno opremo, organizirane razvojne in poslovne 
procese, znanje pa lahko stalno izpopolnjujejo znotraj skupnosti 
uporabnikov instrumentov Libera in storitev na področju industrij.
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Področje:
informatika, programiranje, 

spletno programiranje, 
android/ IOS programiranje, 

umetna inteligenca

Iščemo:
Študente tehničnih fakultet 

z izrazitim interesom za 
programiranje in razvoj mobilnih 

in web aplikacij (Android 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:
careers@infinum.co

 infinum.co/

Na stojnici:
Sreda, 20. marec, FRI

Četrtek, 21. marec, FRI

INFINUM SI
V Infinumu razvijamo in dizajniramo programsko opremo za mobilne 
in spletne aplikacije. Naše stranke so prepoznana podjetja, banke, 
zavarovalnice, medijske hiše, mobilni operaterji in ostali.

Številne nagrade dokazujejo kvaliteto našega dela in 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.

Smo skupina mladih ljudi, ki ceni dober smisel za humor, dobro glasbo, 
kvalitetno kodo, lep dizajn in prijateljsko vzdušje.
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Področje:
Informatika, programiranje, 
podatkovne baze, programska 
in strojna oprema, elektronika.

Iščemo:
Front-end, back-end in full-
stack razvijalce s poznavanjem 
zalednih sistemov, 
integracijskih vmesnikov in 
tehnologij: HTML 50, CSS, JS, 
Java, SQL, embeded sistemi, 
Linux, Andriod, IOS, Flutter, 
mikrokontrolerji, Microsoft in 
Oracle tehnologija, C#, .net, 
JavaScript, REST, Oracle 
database. Znanje angleškega 
jezika je priporočljivo. 

Nudimo:
Prakse (zaželena 6 mesečna), 
študentsko delo, redno 
zaposlitev.

Kontakt:
zaposlitev@cetrtapot.si
www.cetrtapot.si

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

ČETRTA POT
Kdo smo in kaj ustvarjamo? 
Zaposleni v podjetju ČETRTA POT, d.o.o., Kranj predstavljamo vrhunske 
strokovnjake s področja razvoja, proizvodnje in uvajanja informacijskih 
in identifikacijskih rešitev. Smo ekipa, ki v celoti razvija, proizvaja, uvaja 
in vzdržuje IT-rešitve za kadrovske, identifikacijske, registracijske in 
plačne sisteme ter sisteme e-vozovnic javnega potniškega prometa. 
Smo edini v slovenskem prostoru z najbolj celovitim sistemom, imamo 
največji tržni delež in predstavljamo leaderja v svojem segmentu. Vse 
to smo dosegli z lastnim znanjem in razvojem. 
Zadnjih 29 let predstavljamo pomembnega akterja v razvoju gorenjske 
prestolnice in zaposlujemo več kot 85 strokovnjakov, ki vedno znova 
dokazujejo sposobnost biti korak pred zadnjim tehnološkim trendom.

Kdo nam zaupa?
Našim poslovnim rešitvam zaupa skoraj 1.200 slovenskih podjetij in 
ustanov vseh velikosti iz različnih panog. Naša konkurenčna prednost 
je širina in obvladovanje kompleksnih sistemov, ki jih znamo v ‘mini’ 
obliki prilagoditi tudi malim podjetjem s preprostimi potrebami.  
Kaj nudimo?
Naše poslovne rešitve digitalizirajo kadrovske procese v podjetjih, zato 
se dobro zavedamo, da so kadri srce podjetja in jih temu primerno 
tudi negujemo. Skrbimo za zdrave pogoje dela, stalno usposabljanje 
z namenom učinkovitega opravljanja dela, zaposlene motiviramo z 
ustvarjanjem sproščenega delovnega vzdušja, polnega zaupanja 
in pomoči, nagrajujemo delovno uspešnost ter omogočamo urejen 
delavnik, ki omogoča kakovostno preživljanje prostega časa.  
V podjetju Četrta pot ste vedno dobrodošli nadobudni posamezniki, ki 
vas zanima informacijska tehnologija in bi se želeli vključiti v ambiciozen, 
dinamičen in sodoben delovni kolektiv. Omogočamo vam vpetost v 
delo na različnih področjih, s čimer boste lahko ugotovili, kje leži vaša 
prihodnost. Pod najboljšimi mentorji boste gradili znanje in razvijali 
svoje talente. Pripadnost podjetju, volja do stalnega pridobivanja 
novega znanja ter odgovoren odnos do naših kupcev in zaposlenih 
so vrednote, ki smo jih zaposleni ustvarili in jih prenašamo naprej.
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Področje:
elektronika, umetna inteligenca, 

razvoj algoritmov

Iščemo:
razvijalca algoritmov za 

obdelavo slikovnih in RADAR 
signalov.

Nudimo:
študentsko delo, redno 

zaposlitev

Kontakt:
simon.srot@onsemi.com 

www.onsemi.com

Na stojnici:
Ponedeljek, 18. marec, FE

ON Semiconductor
ON Semiconductor je eden vodilnih proizvajalcev CMOS slikovnih 
senzorjev, z inovativnimi idejami pa prodira tudi na trg RADAR-jev. 
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, ... Prav tako se 
ukvarjamo z razvojem algoritmov za procesiranje RADAR signalov 
za uporabo v ADAS in  Autonomous Car aplikacijah.

Razvojni center v Ljubljani je majhen kolektiv desetih inženirjev, ki 
že več kot 15 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 - Intelligent Sensor Group smo glavni tim za 
razvoj algoritmov na področju procesiranja slike in RADAR 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 se nam oglasi (simon.srot@onsem.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 3.4.2019 
ob 17ih, kjer bomo predstavili naše delo in odgovarjali na vprašanja 
(za udeležbo pošlji mail na simon.srot@onsem.com).
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Področje:
informatika, programiranje, 
spletno programiranje, 
kriptografija / računalniška 
varnost, podatkovne baze

Iščemo:
Študenta, ki ga veseli razvoj 
zahtevnih spletnih aplikacij in/ali 
delo z blockchain tehnologijami.

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

Kontakt:
info@crea.si
www.procesnapisarna.si

Na stojnici:
Sreda, 20. marec, FRI

CREA
Smo inovativno in uspešno podjetje, ki se osredotoča na iskanje 
naprednih in inovativnih programskih rešitev na področju digitalizacije 
poslovnih procesov in blockchain tehnologije. Nenehno sprejemamo 
nove tehnološke izzive doma in v tujini. Smo kreativen dinamičen 
kolektiv, ki uživa v preizkušanju sodobnih tehnologij. Pri nas so našli 
izzive številni študentje z visoko, univerzitetno, magistrsko in celo 
doktorsko izobrazbo.
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Področje:
elektronika, programiranje, 
android/IOS programiranje, 

podatkovne baze, programska 
oprema

Iščemo:
razvijalca vgradnih 

sistemov (FE ali FRI, 
znanje programskega 

jezika C, poznavanje ARM 
mikrokrmilnikov - SMT32, 

poznavanje elektronike, 
zaželeno osnovno znanje 

Pythona), razvijalec elektronike 
(FE, znanje načrtovanja in 
analize vezij, poznavanje 

tehnik merjenja v elektroniki, 
poznavanje programa 

Altium designer), razvijalec 
programske opreme (FE ali 

FRI, znanje C#, .net, sql, json, 
poznavanje MVC arhitekture in 

Microsoft Azure storitev)

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 

zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih
Kontakt:

teja.cerar@mesimedical.com
www.mesimedical.com/abpi-md

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

MESI
MESI je mlado, inovativno, tehnološko podjetje, ki gradi svojo 
prihodnost na mladih strokovnjakih, ki se želijo razvijati v hitro-rastočem 
tehnološko naprednem podjetju. 

V MESI-ju razvijamo medicinske naprave in aplikacije za profesionalno 
medicinsko diagnostiko. Smo vodilni proizvajalec naprav za zgodnje 
odkrivanje bolezni perifernega ožilja. Imamo kupce v več kot 25 
državah po celem svetu. 

Velik poudarek dajemo sodobnim tehnologijam in dobri uporabniški 
izkušnji, zato smo v nenehnem stiku s strokovnjaki na področju 
medicine. Naše poslanstvo je izboljšanje zdravstvenega varstva, z 
zagotavljanjem najhitrejših, najpreprostejših in natančnih diagnostičnih 
naprav v primarnem zdravstvu. 

V letu 2014 smo predstavili svojo prvo inovativno medicinsko napravo 
MESI ABPI MD, ki zagotavlja hitro odkrivanje periferne arterijske 
bolezni v le 1 minuti. Z lastno razvito certificirano tablico mTABLET, 
brezžičnimi diagnostičnimi moduli in spletno aplikacijo rušimo zidove 
tradicionalnih medicinskih naprav in prinašamo svež veter na področju 
medicine.

V MESI dajemo velik poudarek na zadovoljstvu zaposlenih, zato 
spodbujamo medsebojno sodelovanje, tako v okviru dela kot v 
okviru raznih skupnih aktivnosti, ki jih organiziramo v prostem času. 
Zaposlenim nudimo razne možnosti izobraževanja, športnega 
udejstvovanja, masažo, odlično kavo in nabor prigrizkov. Za dobre 
odnose je pomemba odprta komunikacija, zato izvajamo mesečna 
srečanja vseh zaposlenih ter imamo več različnih komunikacijskih 
kanalov.
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Področje: 
energetika, avtomatika, 
elektronika, mehatronika

Iščemo: 
diplomanta/-ko iz področja 
elektrotehnike ali računalništva, 
vsaj osnovno znanje 
programiranja vgrajenih 
sistemov, osnovno znanje 
jezika C#, splošno poznavanje 
elektronike, usmerjenost v 
detajle, sistematičnost in 
organiziranost, aktivno znanje 
angleščine

Nudimo: 
študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje na 
tekmovanjih

Kontakt:
maja.gasper@danfoss.com
www.danfoss.si/career

Na stojnici:
Torek, 19. marec, FE

Danfoss
Korporacija Danfoss je podjetje v zasebni lasti, ki že več kot 80 let 
raste in razvija kompetence na področju energetsko učinkovitih 
rešitev, ki prispevajo k trajnostnemu globalnemu razvoju. Naši 
izdelki in storitve se uporabljajo na področjih hlajenja, klimatizacije, 
ogrevanja, regulacije motorjev in terenske mehanizacije. Delujemo 
tudi na področju obnovljive energije in infrastrukture za daljinsko 
ogrevanje in hlajenje mest ter urbanih skupnosti. Skupina Danfoss je 
tako razdeljena v štiri poslovne segmente: Danfoss Power Solutions 
(vodilni igralec na področju hidravličnih sistemov in komponent za 
upravljanje terenske mehanizacije), Danfoss Cooling (vodilni na trgu 
izdelkov za klimatizacijo in hlajenje), Danfoss Drives (strokovnjak 
za nizkonapetostne frekvenčne pretvornike, električne module in 
oskrbuje številne industrije) in Danfoss Heating (zaseda vodilne 
položaje na področju ogrevanja stanovanjskih in gospodarskih stavb 
ter daljinskega ogrevanja in hlajenja). 

Danfoss Trata Slovenija je vodilni svetovni dobavitelj izdelkov za 
energetsko učinkovite rešitve daljinskega ogrevanja in hlajenja ter 
klimatizacijo zgradb. Produktni portfelj družbe obsega izdelke za 
regulacijo in hidravlično uravnoteženje sistemov daljinskega ogrevanja 
in hlajenja, izdelke za regulacijo in hidravlično uravnoteženje ogrevalnih 
in hladilnih sistemov v zgradbah ter prenosnike toplote.

V Danfossu ustvarjamo inženirstvo prihodnosti s povezovanjem znanja, 
ustvarjalnosti in zavzetosti naših zaposlenih, s čimer ohranjamo 
odličnost delovnih mest. Prizadevamo si za sodelovanje, prožnost in 
prilagodljivost, kjer so vsi zaposleni pomembni in kjer vodje navdihujejo 
zaposlene za doseganje najboljših rezultatov. Povezujemo se med 
različnimi oddelki, poslovnimi segmenti in državami. Verjamemo 
v Danfoss, ki ostaja v svetovnem vrhu na področju upravljanja s 
človeškimi viri, kar nam omogoča pospešeno donosno rast v visoko 
uspešni in zavzeti organizaciji.
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Področje:
informatika, programiranje, 
android/IOS programiranje, 

podatkovne baze, programska 
oprema

Iščemo:
Diplomante Fakultete za 

računalništvo in informatiko, 
Elehtrotehniko, Matematiko in 

fiziko. 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 

Na stojnici:
Sreda, 20. marec, FRI

Četrtek, 21. marec, FRI

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

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

Vizija SymphonyEYC d.o.o. znotraj globalne korporacije, je prevzeti 
vodilno vlogo v okviru SymphonyEYC grupacije na segmentu podpore 
in uvajanja G.O.L.D. programske opreme. 
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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
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LC Ljubljana
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6. - 7. april, FE

@EESTechChallengeLjubljana

PRIJAVE NA:
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EESTEC JobFair 2019
Zaposlitveni sejem

18. - 21. marec 2019 

Fakulteta za elektrotehniko
Fakulteta za računalništvo in informatiko 

 Spletna stran: www.jobfair.si 
Facebook: JobFair - sejem možnosti in priložnosti

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: Vili Borštar, Nejc Mirtič, Anže Glušič, Nika Kralj, 

Mimi Klinec, Bor Brezec, Tomaž Leskovar, Filip Jenko
Oblikovanje brošure: Nejc Mirtič, Vili Borštar

Lektura brošure: Anže Glušič, Iza Burnik, Gregor Balkovec, Žiga 
Agostini, Nejc Mirtič, Mojca Fortunat, Leon Štefanič Južnič

Tisk Brošure: IZI PRINT d.o.o.
Naklada: 600

Ljubljana, marec 2019
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sportradar.com/careers

For more information visit:

Make the
team.


