Ujemi karierno frekvenco!

JobFair

Karierni sejem za inženirje
26. - 29. marec 2018
Na Fakulteti za elektrotehniko in Fakulteti za
računalništvo in informatiko
Univerza v Ljubljani
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☺
Žiga Agostini

Organizator dogodka
JobFair 2018

Nagovor glavnega organizatorja
Spoštovane obiskovalke in obiskovalci kariernega sejma JobFair
2018!
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 enajstih let.
Vsako leto znova se tako izkaže, da je naša vloga veznega člena
med študenti, podjetji in fakulteto še kako potrebna, saj je sejem
iz leta v leto večji in boljši. To tradicijo napredka smo z letošnjo
organizacijsko ekipo - Lejo, Evo, Jonom, Tonijem, Nejcem in Filipom
poskušali nadaljevati in na vas, udeležencih sejma je, da presodite
ali nam je uspelo. Tako kot lani, smo tudi letos že kmalu po najavi
dogodka napolnili vse zmogljivosti. Nato smo še povečali število
stojnic in tako dodatno razširili nabor podjetji, ki se predstavljajo na
sejmu. Veseli nas, da je med podjetji vse več takih, ki se na sejem
rada vračajo. Zasluge za to gredo našim predhodnikom, ki so JobFair
pripeljali na tako visoko raven ter zgradili zaupanje in ugled med
podjetji, pa tudi kvalitetnim kadrom, ki jih ustvarjata Fakulteta za
elektrotehniko in Fakulteta za računalništvo in informatiko.
Poleg sejma ste vabljeni na Hitre zmenke, Okroglo mizo, CV kliniko
in predavanja, ki dopolnjujejo letošnji program. Prepričani smo, da
se bo našlo nekaj za vsak okus.
Mi smo svoje delo opravili, zdaj pa vabimo vas, študente, da obiščete
sejem možnosti in priložnosti ter ujamete karierno frekvenco!
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JobFair organizacijska ekipa

☺☺☺☺
Žiga Agostini

Glavni organizator

Leja Poredoš

Koordinatorka za
partnerstva

Jon Korenjak

Koordinator za Hitre
zmenke

Nejc Kastelan
Koordinator za
logistiko

☺

Filip Zupančič
Koordinator za
Okroglo mizo

Toni Sarađan
Koordinator za
vsebino

Nejc Mirtič, Vilijem Borštar, Primož Perušek, Klemen Kobau, Gregor
Balkovec, Eva Burja, Leon Štefanič Južnič, Iza Burnik, Petra Tanković,
Regina Polc, Oliver Glavina
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Nagovor predsednice društva EESTEC

☺

Petra Tanković
Predsednica EESTEC
LC Ljubljana

Mednarodno društvo EESTEC je v predlanskem letu vstopilo v četrto
desetletje svojega obstoja. 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, izmed katerih
bi izpostavila spomladanski EESTEC kongres in mednarodno
delavnico MedRock Week, ki smo jo organizirali v sodelovanju s
podjetjem Marand.
Spomladanski kongres, delavnica MedRock Week, sejem JobFair in
podobni dogodki, ki uživajo tako močno podporo stroke, 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
ustvarimo še močnejše 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 11. JobFair ne bi bil mogoč brez naših podpornikov,
zato bi se rada na tem mestu zahvalila 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 - JobFair 2018.
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Kdo smo EESTEC
Mednarodna organizacija EESTEC (Electrical Engineering STudents’ European assoCiation) je neprofitno
in nepolitično združenje študentov iz univerz in inštitucij, ki delujemo na področju elektrotehnike in
računalništva. EESTEC je bil ustanovljen 3. maja 1986 na Nizozemskem, kjer je skupaj stopila skupina
delegatov iz 33 mest, ki so predstavljali 17 evropskih držav. Zadali so si cilj izboljšati povezavo med
študenti, industrijo in univerzami po celotni Evropi.
Od takrat je pri oblikovanju EESTEC-a sodelovalo več kot 80 univerz in tisočeri študenti so organizirali
veliko mednarodnih projektov.
Lokalni komite Ljubljana je eden od ustanovitvenih članov EESTEC-a. Trenutno šteje približno 5000
aktivnih članov. Tekom leta, tako kot drugod po Evropi, tudi mi organiziramo vrsto zanimivih projektov kot
so mednarodne delavnice (MOViE IT, Money Talks, Bytes of Banking, Medrock Week … ), zaposlitveni
sejem JobFair, mednarodni motivacijski vikend, Siemens PLC+ Challenge, okrogle mize in neformalna
druženja.
Študentom poleg delavnic v Sloveniji omogočamo tudi brezplačen obisk delavnic v tujini. Člani boste
razširili svoja obzorja izven meja Slovenije, urili tuji jezik, spoznali enakomisleče študente in študentke,
se izobraževali in se ob vsem tem hkrati zabavali.
EESTEC vabi vse študente, ki ste željni izboljšati svoje kompetence na strokovnem in nestrokovnem
področju, da se nam pridružite in na ta način odkrijete, kako zanimivo je lahko študentsko življenje v
EESTEC-u. Redna srečanja društva potekajo vsako sredo ob 19:00 na Študentskem Kampusu.
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PROGRAM
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Program sejma JobFair
Ponedeljek, 26. marec

Sreda, 28.3.

08:00 - 15:30 Stojnice na FE: MAHLE Letrika,
Špica, XLAB, Aviat Networks, S&T, PRO PLUS,
GEN-I, Lek, iSYSTEM, Sportradar, Cosylab,
LTFE; na FRI: Etrel
09:00 - 14:00 Karierni Centri: “CV klinika v SLO
jeziku” (avla FE)
10:00 - 10:30 Uradna otvoritev sejma JobFair
2018 (avla FE)
16:15 - 18:00 Karierni Centri: “Pripravljalna

08:00 - 15:30 Stojnice na FE: Siemens, Arnes,
Comtrade, Bankart, SRC, Symphony Retail AI,
u-blox, Domel, Mikrocop, Oryx Gaming, Marand,
Raycap; na FRI: Etrel
09:00 - 14:00 Karierni Centri: “CV klinika v SLO
jeziku” (avla FE)
15:15 - 17:00 Karierni Centri: “Pripravljalna
delavnica za Hitre Zmenke” (predavalnica P2 na

delavnica za JobFair” (predavalnica P11 na FE)

Torek, 27.3.
08:00 - 15:30 Stojnice na FE: MAHLE Letrika,
NIL, Medius, Brinox, Elektrina (Interblock),
Symphony Retail AI, Gorenje, Domel, iSYSTEM,
Sportradar, Cosylab, PETROL (MBILLS); na
FRI: Etrel
09:00 - 14:00 Karierni Centri: “CV klinika v ENG
jeziku” (avla FE)
13:00 - 13:45 Predavanje MBILLS: “Kje je
denar? Priložnosti za mlade talente v FinTech
industriji” (predavalnica P3 na FE)
14:15 - 15:00 Predavanje MBILLS: “Kje je
denar? Priložnosti za mlade talente v FinTech
industriji” (predavalnica P21 na FRI)
15:15 - 17:00 Karierni Centri: “Pripravljalna

FE)

Četrtek, 29.3.
08:00 - 15:30 Stojnice na FE: Siemens,
Yaskawa Ristro, Agitavit Solutions, HELLA,
SRC, Instrumentation Technologies, u-blox,
Renishaw, Elaphe, Oryx Gaming, Agilcon, ON
Semiconductor
09:30 - 12:00 Hitri zmenki (na FE)
13:15 - 14:00 Arnes: “Kdo že 25 let skrbi za
slovenski internet?” (predavalnica P4 na FE)
17:00 - 18:30 Okrogla miza: “‘Blockchain
revolucija’ in spremembe, ki jih prinaša”
(predavalnica P1 na FE)
18:30 - 20:00 Prigrizki in mreženje (avla FE)

delavnica za JobFair” (predavalnica P21 na FRI)
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Podjetja:
Adacta
Agilcon
Bankart
Beenius
Biosistemika
Comtrade
Cosylab
Domel
Ekipa2
Elektrina
GEN-I
Halcom
IC Elektronika
iSYSTEM
MAHLE Letrika
Medius
Niteo
NIL
Oryx Gaming
Parsek
PRO PLUS
Raycap
Siemens
Smart Com
Sportradar
SRC
S&T
Symphony Retail AI
u-blox
XLAB
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Hitri zmenki
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
šest-minutnega 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.
Lansko leto so bili Hitri zmenki odlično sprejeti in število prijavljenih
študentov je preseglo razpoložljiva mesta.
Vse študente vljudno vabimo, da ujamejo karierno frekvenco in
se prijavijo!
Prijave potekajo preko spletne forme, ki jo najdeš na internetni strani
jobfair.si ali Facebook dogodku.

*Predpogoj za udeležbo na Hitrih zmenkh je udeležba na pripravljalni
delavnici Kariernih centrov, termini so navedeni v programu.

Okrogla miza “Blockchain revolucija”
Blockhain ali veriženje podatkovnih blokov je tehnologija, ki v zadnjem času vzbuja
veliko zanimanja. Poleg kriptovalut podpira razvoj mnogih aplikacij, ki so uporabne
za digitalizacijo dokumentov, lastništvo digitalne identitete, pametne pogodbe, hitre
transakcije,... Prednost je decentraliziranost, saj omogoča povezavo med dvemi stranmi
brez tretje osebe. Prav tako se vse dejavnosti beležijo in so vidne vsem udeležencem.
Vprašanja, na katera bomo na okrogli mizi poskušali odgovoriti so:
•

Razumevanje in ozaveščenost: Je ozaveščenost uporabnikov dovolj visoka? Ali
pomanjkanje razumevanja tehnologije predstavlja problem?

•

Kultura: Kako bo blockchain vplival na način dela in življenja v prihodnosti?

•

Regulacije in nadzor: Načini reguliranja in nadzora tehnologije pri nas in po svetu.

•

Varnost in zasebnost: Kakšni so izzivi na nivoju varnosti? Koliko zasebnosti imamo
in kaj le ta predstavlja?

Vabimo vas, da se debati pridružite v četrtek, 29.3. ob 17.00 uri na
Fakulteti za elektrotehniko v P1!
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PODJETJA
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Razpored podjetij po stojnicah
PON, 26. marec
1. MAHLE letrika
2. Špica
3. XLAB
4. Aviat Networks
5. S&T
6. PRO PLUS
7. GEN-I
8. Lek
9. iSYSTEM
10. Sportradar
11. Cosylab
12. LTFE

TOR, 27. marec

SRE, 28. marec

1. MAHLE letrika
2. NIL
3. Medius
4. Gorenje
5. Elektrina
(Interblock)
6. Symphony Retail
AI
7. Brinox
8. Domel
9. iSYSTEM
10. Sportradar
11. Cosylab
12. MBILLS

ČET, 29. marec

1. Siemens
2. Arnes
3. Comtrade
4. Bankart
5. SRC
6. Symphony Retail
AI
7. u-blox
8. Domel
9. Mikrocop
10. Oryx Gaming
11. Marand
12. Raycap

1. Siemens
2. Yaskava Ristro
3. Agitavit Solutions
4. HELLA
5. SRC
6. Instrumentation
Technologies
7. u-blox
8. Renishaw
9. Elaphe
10. ORYX GAMING
11. Agilcon
12. ON
Semiconductor
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Področje:
Informatika, Informacijska
varnost, svetovanje in
implementacija infrastrukturnih
in poslovnih rešitev, razvoj
aplikativnih rešitev
Iščemo:
Razvijalce, sistemske inženirje,
aplikacijske in tehnološke
svetovalce, prodajne
svetovalce.
Nudimo:
Prakse, Študentsko delo,
Redno zaposlitev
Kontakt:
zaposlitev@snt.si
www.snt.si
Na stojnici:
Ponedeljek, 26. marec

S&T
Young S&Tart
Zakaj naj bo tvoj START v našem podjetju?
Smo ekipa, ki deluje v mednarodnem okolju na področju informacijskokomunikacijskih tehnologij. Naša misija je usmerjena v razvoj
naprednejše družbe z reševanjem zahtevnih poslovnih in informacijskih
izzivov. Zavedamo se, da moramo za naš uspeh na trgu razvijati svoje
zaposlene kot tudi krepiti njihovo zadovoljstvo na delovnem mestu,
zato se trudimo ustvariti delovno okolje, ki spodbuja kreativnost,
odgovornost, sodelovanje in maksimiziranje potencialov. Bi takšno
okolje ustrezalo tudi tebi?
Morda te prepriča dejstvo, da smo na slovenskem trgu največji
ponudnik celovitih informacijskih rešitev. K našim ključnim uporabnikom
pristopamo celostno. Zagotavljamo zanesljive, varne in hitro odzivne
infrastrukturne rešitve, kot tudi inovativne aplikativne rešitve, ki
optimizirajo poslovna okolja. Mladim talentom omogočamo razvoj tako
na strokovnem kot tudi na osebnostnem nivoju. Vse od začetka svoje
mlade talente vključujemo v program ameriške gospodarske zbornice
AmCham »Young Professionals«, ki poleg novih znanj omogoča tudi
razvoj poslovne mreže. Smo te prepričali?
Pridruži se nam in prinesi novo energijo ter sveže in inovativne ideje
v našo sredino.
START YOUNG AT S&T!
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Young

art

Loading new energy

15

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, 26. marec
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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.

PRO PLUS
PRO PLUS je vodilna multimedijska hiša na televizijskem in internetnem
področju v Sloveniji.
Poleg televizijskih programov (POP TV, KANAL A, BRIO, OTO,
KINO), ustvarjamo tudi najbolj obiskano spletno stran v Sloveniji,
24UR.COM, številne tematske spletne strani ter prvi slovenski video
na zahtevo, VOYO.
Pro Plus nismo samo novinarji, snemalci in voditelji. Za vsem bliščem
stoji skupina predanih ljudi, ki čisto vsak dan zagotavlja, da gledalci
uživajo v informativnih, zabavnih in poučnih vsebinah. Za nas ni
bližnjic. Le veliko talenta in trdega dela.
Vsak dan se soočamo s tehničnimi izzivi, ki jih ne najdete nikjer
drugje. Delamo z ljudmi, ki so zanesljivi, natančni in visoko motivirani.
Zavedamo se, da mladi želite preizkusiti svoje znanje v praksi. Zato
vam ponujamo možnost opravljanja prakse ali študentskega dela.

Področje:
Multimedija, spletno
programiranje, android in IOS
programiranje.
Iščemo:
Razvijalce spletnih aplikacij
(PHP, Java, JS, SQL, Python,
GO)
Nudimo:
Prakse, Študentsko delo,
Redno zaposlitev, Sodelovanje
pri projektih
Kontakt:
eva.klancar@pop-tv.si
www.pro-plus.si
Na stojnici:
Ponedeljek, 26. marec

In ker je vaš dolgoročni razvoj v našem interesu, bomo poskrbeli, da
ste za dobro delo nagrajeni tudi z redno zaposlitvijo.
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Področje:
Telekomunikacije
Iščemo:
Diplomante elektro-tehnične
smeri (elektrotehnika,
telekomunikacije, računalništvo
in informatika ipd.), s
sposobnostmi hitrega učenja
in sodelovanja z vrhunskimi
strokovnjaki, s poznavanjem
sodobnih tehnologij (IP
Networking produktov in rešitev,
kot naprimer Cisco, Juniper,
Extreme, Tellabs, Huawei,
Nokia-Siemens, Ericsson in
Alcatel-Lucent; RF / wireless
omrežij), z odličnim znanjem
angleškega jezika in ki so
komunikativni, prilagodljivi in
radi delajo v mednarodnem
okolju
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko
delo, Redno zaposlitev,
Sodelovanje pri projektih,
Sodelovanje na tekmovanjih
Kontakt:
job-si@aviatnet.com
www.aviatnet.com
Na stojnici:
Ponedeljek, 26. marec

18

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. 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, kjer je zaposlenih preko 60 vrhunskih
visoko izobraženih strokovnjakov.
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 Montrealu (CANADA) 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 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 4 doktorje znanosti in 10 magistrov.

GEN-I
Skupina GEN-I se že od ustanovitve leta 2004 uvršča med najbolj
inovativne in hitro rastoče akterje na evropskem energetskem trgu.
Z delovanjem v več kot 20 evropskih državah, s 17 hčerinskimi
družbami in več kot 300 zaposlenimi strokovnjaki lahko partnerjem
ponudi najbolj napredne storitve na področju trgovanja, prodaje in
odkupa energentov, kar dokazujejo tudi številna priznanja. Skupina
GEN-I se v raziskavi Risk & Energy Risk Commodity Rankings že
štiri leta uvršča v sam vrh trgovcev z električno energijo v vzhodni
Evropi, leta 2017 pa se je uvrstila na 1. mesto in tudi na prestižno
4. mesto med vsemi evropskimi trgovci z elektriko.
Energijo dobavlja vsem segmentom končnih kupcev, gospodinjskim
in manjšim poslovnim odjemalcem (danes že več kot 185.000) pa
v okviru svojih blagovnih znamk Poceni elektrika in Poceni plin
(Slovenija) ter Jeftina Struja (Hrvaška), zagotavlja ugodne cene in
zanesljivo oskrbo z električno energijo in zemeljskim plinom. Z celovito
storitvijo GEN-I Sonce je GEN-I tudi prvi dobavitelj energije, ki ponuja
izgradnjo sončnih elektrarn za energetsko samooskrbo.

Področje:
Energetika
Iščemo:
Uspeh v dinamičnem in
kompleksnem energetskem
poslu je mogoč samo
z vrhunsko ekipo
strokovnjakov različnih
disciplin. Vabimo diplomante
tehnične in naravoslovne
smeri, z izkušnjami s
programiranjem (C#, X++,
PHP, JS, R, Python, VBA,
Matlab,…), z razvitimi logičnoanalitičnimi sposobnostmi
in občutkom za poslovno
razmišljanje. Od novih
sodelavcev pričakujemo
predvsem pripravljenost na
učenje in pridobivanje novih
znanj na področju trgovanja in
analitičnih pristopov, željo po
nenehnem lastnem osebnem
in strokovnem razvoju,
pripravljenost na timsko
delo, izrazito proaktivnost in
zavzetost za doseganje skupnih
ciljev.
Nudimo:
Prakse, Študentsko delo,
Redno zaposlitev
Kontakt
zaposlitev@gen-i.si
www.gen-i.si
Na stojnici:
Ponedeljek, 26. marec
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Področje:
Avtomatika, Elektronika,
Informatika, Programiranje,
Mehatronika
Iščemo:
Diplomante/magistre FRI ali FE,
ki bodo kot projektanti razvijalci
in projektanti tehnologije delali v
razvoju elektronike na projektih
za avtomobilske in industrijske
aplikacije ali na projektiranju
tehnoloških procesov
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko
delo, Redno zaposlitev,
Sodelovanje pri projektih,
Mednarodni program
usposabljanja
Kontakt:
si.kadri@si.mahle.com
www.mahle.com/slovenia/sl
Na stojnici:
Ponedeljek, 26.marec
Torek, 27.marec
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MAHLE Letrika
O skupini MAHLE
Skupna MAHLE je vodilni mednarodni razvojni partner in dobavitelj
v avtomobilski industriji in pionir na področju električne mobilnosti v
prihodnosti. Njene izdelke najdemo na področjih pogonskega sklopa
in upravljanja klimatskega sistema, in sicer tako pri vozilih z motorjem
z notranjim zgorevanjem kot tudi pri električnih vozilih. V letu 2016
je skupina ustvarila približno 12,3 milijard EUR prihodkov. Na 170
lokacijah v 34 državah ima skupina preko 77.000 zaposlenih.
MAHLE Letrika v Sloveniji
Pomembna regionalna družba
MAHLE Letrika je družba s sedežem v Šempetru pri Gorici, ustanovljena
leta 1960, od leta 2014 pa je del skupine MAHLE. MAHLE Letrika
ima 1750 zaposlenih in predstavlja eno večjih slovenskih industrijskih
družb ter izvoznikov.
Druge lokacije po Sloveniji
Poleg sodobnega razvojno-raziskovalnega centra in večjega
industrijskega obrata v Šempetru pri Gorici ima MAHLE v Sloveniji
še dve tovarni, in sicer v Bovcu (300 zaposlenih) in Komnu (100
zaposlenih). Zaradi hitre rasti in potreb po visoko usposobljenih kadrih
ima MAHLE Letrika dve razvojni pisarni v Ljubljani in Mariboru.

Del divizije Mehatronika
MAHLE Letrika znotraj skupine MAHLE sodi v divizijo Mehatronike (BX). V partnerstvu s priznanimi
svetovnimi proizvajalci divizija Mehatronika razvija sodobne električne pogonske in mehatronske sisteme,
poleg tega pa tudi drugo električno motorno opremo, kot so zaganjalniki in alternatorji.
Raziskave in razvoj
MAHLE Letrika je poznana po inovativnosti ter visoko kakovostnih in tehnološko naprednih izdelkih, ki
temeljijo na potrebah in zahtevah kupcev. Razvojni center Mehatronike v Šempetru pri Gorici je eden
izmed najpomembnejših razvojnih lokacij MAHLE.
Glavni izdelki
Na področju električnih pogonov MAHLE Letrika ponuja širok nabor rešitev za industrijska vozila, med
drugim za električna transportna vozila in e-mobilnost v avtomobilski industriji. Zaganjalnike in alternatorje
razvija in dobavlja najpomembnejšim svetovnim proizvajalcem kmetijske in gradbene mehanizacije ter
proizvajalcem komercialnih vozil. V avtomobilsko industrijo sodijo izdelki s področja električnih pogonskih
sistemov in drugih mehatronskih sistemov.
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Področje:
Omrežja, Internet stvari,
Multimedija, 3D, Programiranje,
Blokovne verige, Varnost
Iščemo:
Motiviranost, samoiniciativnost,
želja 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, Razvojne
projekte
Kontakt:
argene.superina@ltfe.org
www.ltfe.org
Na stojnici:
Ponedeljek, 26. marec
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LTFE
V Laboratoriju za telekomunikacije in Laboratoriju za multimedijo na
Katedri za informacijske in komunikacijske tehnologije Fakultete za
elektrotehniko sledimo multidisciplinarnim trendom konvergenčnega
razvoja, razvoja Interneta stvari, tehnologije blokovnih verig, varnosti
in multimedije. Spodbujamo ideje, razvijamo produkte in usposabljamo
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.

Lek
Lek je del Novartisa, vodilne globalne farmacevtske družbe v inovativnih
zdravilih, izdelkih za zdravje oči in cenovno dostopnih generičnih
zdravilih. Kupcem in bolnikom že več kot 70 let zagotavljamo inovativne,
visokokakovostne in cenovno dostopne izdelke – pravočasno, vedno,
varno in učinkovito. Odkrivamo in razvijamo vrhunska zdravila ter
iščemo nove načine zdravljenja, ki bodo čim več ljudem omogočili
dostop do zdravil. Pri delu nas vodita etičnost poslovanja in visoka
kakovost zdravil. Izjemno smo predani svojemu delu. Bolniki in družba,
za katere ustvarjamo, so naš navdih.
Znanje in inovativnost
Smo eden ključnih Novartisovih proizvodnih centrov za trdne peroralne,
aseptične in antiinfektivne generične izdelke, vodilni Sandozov razvojni
center, kompetenčni center za razvoj vertikalno integriranih izdelkov
ter za razvoj in proizvodnjo biofarmacevtskih izdelkov.
Skupaj z drugimi divizijami Novartisa smo vodilni ponudnik zdravil
na slovenskem trgu.
V letu 2017 smo zaposlili 410 sodelavcev. Ob koncu leta 2017 je
bilo v Leku več kot 3880 redno zaposlenih; 47 odstotkov jih je imelo
visokošolsko izobrazbo, od tega jih je bilo več kot 480 magistrov in
doktorjev znanosti.

Področje:
Energetika, Avtomatika,
Biomedicina, Mehatronika,
Bioinformatika
Iščemo:
Diplomante in študente
zaključnih letnikov
magistrskega študija na FE
in FRI; Poznavanje področja
razvoja avtomatizacije in
krmilnih sistemov.
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko
delo, Redno zaposlitev,
Sodelovanje pri projektih,
Sodelovanje na tekmovanjih.
Kontakt:
zaposlitev.lek@sandoz.com
www.lek.si
Na stojnici:
Ponedeljek, 26. marec

Zavedanje pomena novih znanj in inovacij se zrcali tako v vloženih
virih kot tudi v doseženih rezultatih. Novartis je v petnajstih letih v
naši državi vložil že več kot 2 milijardi evrov, za raziskave in razvoj
nameni povprečno dobrih 10 % svojih prihodkov.
Naše vrednote
Inovativnost, kakovost, sodelovanje, delovna uspešnost, pogum in
integriteta je naših šest temeljnih vrednot. Te nam dajejo skupne
temelje, na katerih gradimo in oblikujemo kulturo naše družbe: so
model za medsebojno sodelovanje sodelavcev, vodilo za ravnanje s
kupci in partnerji ter osnova za naše operativne in strateške odločitve.
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Področje:
Programiranje, Spletno
programiranje, Android/
IOS programiranje, Umetna
inteligenca, Programska
oprema
Iščemo:
Mobile (Android, iOS),
Back-end (Java, Scala) ter
Front-end (HTML, CSS,
JavaScript) razvijalce
Nudimo:
Študentsko delo, Redno
zaposlitev
Kontakt:
s.dudnjik@sportradar.com
www.sportradar.com
Na stojnici:
Ponedeljek, 26.marec
Torek, 27.marec
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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 prava mednarodna organizacija, saj zaposluje več
kot 2000 oseb 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 gospodarskih družb v več kot 80 državah. Zavzemamo edinstven
položaj na stičišču športa, medijev in stav.
Naša ljubljanska pisarna trenutno šteje 130 zaposlenih, v letošnjem
letu pa nameravamo zaposliti še 20 razvijalcev.

NAŠ NAJBOLJ CENJEN VIR SO LJUDJE
In vse, kar v družbi počnemo, izraža prav to. Zaposleni v družbi Klika 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 delo pri nas, si oglejte spodnji prikaz. Spoznajte našo ekipo ali pa si oglejte naše pisarne!
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Field:
Embedded systems, SW
development, HW design
Searching:
Students and graduates of FE,
FRI and FMF with enthusiasm
for embedded systems design,
microcontrollers and C/C++
programming.
Offering:
Summer jobs, Internships,
Bachelor or Master Thesis, Fulltime employment
Contact:
jobs@isystem.si
www.isystemlabs.si
www.isystem.com
JobFair Stand:
Ponedeljek, 26. marec
Torek, 27. marec

iSYSTEM
It is hard to imagine a world without embedded systems, the small but
powerful processor-based systems that control much of the electronics
around us. Cars, wearable insulin pumps and even the crane at the
building site are made possible by them. iSYSTEM’s customers focus
on applications that, if they were to go wrong, could endanger the
lives of the user and those around them. Imagine a car’s airbag that
deployed a split second too late, or a medical pump that suddenly
delivered too much insulin.
Our products are used by hundreds of embedded software engineers
every day to ensure that:
• their software works first time, every time.
• regardless of how busy the processor is, it can always fulfil its
real-time commitments.
• every last processor instruction, even deep in the code, has
been tested.
iSYSTEM is known world-wide for its reliable BlueBox On-Chip Analyzers,
a range of high-performance development tools that can interrogate
microcontrollers and processors, debugging their software and delivering
insights on code execution, timing performance and code coverage.
In the automotive space, complex is no longer a strong enough word
to describe the challenges that lay ahead. Even when disregarding
the moves toward autonomous as well as electrical vehicles, the
highly networked and interlinked ECUs that form the bedrock of all
forms of transportation will, on their own, provide enough challenges
in the years ahead.
Companies developing automotive embedded software require
sophisticated debug and timing analysis functionality, test automation
support, professional support services and qualifiable tools for
certification purposes. They must fulfill the requirements of functional
safety standards and have to test as close as possible to the hardware.
A flexible and seamless integration and application of such tools in
their development and test processes is a key requirement.
Tier1 companies such as Continental, Bosch, HELLA, Valeo, Autoliv,
TRW, and more as well as major OEMs such as Volkswagen, Audi,
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PSA, BMW, Daimler and so forth trust iSYSTEM, iSYSTEM employees, the iSYSTEM experience in
the field of timing analysis, and the iSYSTEM tools itself.
Examples for automotive ECUs developed with iSYSTEM Solutions: Brake Systems, Window Lift
Drivers, Adaptive Cruise Control, Seat Control, Electronic Stability Program, Shift-by-wire Gear, Wiper
Systems, Sunroof Drives, Climate Control, Airbag Systems, Parking Assistant, Regenerative Braking
System, Battery Management, Traction Control System, E-Drives, Lighting Systems, Steering Systems
and so forth.
With a sales and marketing team in Germany and the USA, and a development team for software and
hardware development in Slovenia, iSYSTEM offers a wide range of roles from FPGA designers through
to software developers and hardware designers. In addition, we are always looking for people to expand
our technical customer support team. And if you are coming to the end of your studies, why not consider
undertaking your Bachelor or Master Thesis with us.
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Področje:
Elektronika, Programiranje,
Krmilni sistemi
Iščemo:
Spretne in motivirane študentke
ali študente (vsekakor so
dobrodošle tudi diplomantke in
diplomanti)
Nudimo:
Študentsko delo, Redno
zaposlitev
Kontakt:
jobs@cosylab.com
www.cosylab.com
Na stojnici:
Ponedeljek, 26. marec
Torek, 27. marec

Cosylab
Se sprašuješ, kaj boš po dokončanem študiju in te skrbi, da
nimaš dovolj delovnih izkušenj? Ti delo v mednarodnem okolju
predstavlja izziv? Bi rad delal v sproščenem delovnem okolju?
Želiš sodelovati na velikih projektih in nadgraditi svoje znanje
z znanjem strokovnjakov na področju pospeševalnikov?
Če si na ta vprašanja odgovoril z DA, potem te vabimo, da se nam
pridružiš na naši stojnici. Predstavi se nam tudi na hitrih zmenkih,
kjer se bomo spoznali in predstavili možnosti za delo v Cosylabu.
KAJ DELAMO?
Začelo se je leta 1996, ko je asistent dr. Mark Pleško s skupino
svojih študentov na Institutu Jožefa Stefana začel delati kontrolni
sistem. Pet let pozneje so ustanovili podjetje Cosylab, ki zagotavlja
splošne sistemske integracije, rešitve po meri in izdelke tipskih
nadzornih sistemov, ki pokrivajo ves lok krmilnih sistemov
in instrumentacije, specializiranih za pospeševalnike, tako
medicinske kot eksperimentalne, tokamake in radijske teleskope.
Sodelujemo z znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami iz Slovenije
in tujine ter na številnih znanstvenih projektih, kjer sodelujemo bodisi
kot partner ali koordinator, bodisi projekt izvajamo samostojno.
KJE SMO PRISOTNI?
Sedež družbe je v Sloveniji, podružnice in partnerje pa imamo po vsem
svetu: Kitajska, Japonska, Koreja, Francija, Nemčija, Švedska,
Švica, Velika Britanija in ZDA. Kot ključni partner nastopamo na
več novih projektih pospeševalnikov delcev.
Cosylabovi strokovnjaki delujejo tudi “na kraju samem”, pri strankah,
denimo za ITER (termonuklearno jedrsko zlivanje), SLAC (linearni
pospeševalnik elektronov) in FAIR (ionski pospeševalnik). Med naše
stranke sodijo tudi upravitelji številnih svetlobnih virov, kot so ESRF,
DESY, ANKA, ALBA, SLS, Bessy, NSLS II, ELETTRA, APS (Argonne),
ASP (Melbourne) in Diamond ter radijski teleskopi (ALMA).
TEHNOLOGIJE?
Za namene izvedbe različnih vrst projektov uporabljamo: EPICS,
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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?
V Cosylabu iščemo spretne in motivirane študentke ali študente
(vsekakor so dobrodošle tudi diplomantke in diplomanti), za
pomoč pri razvoju programske in strojne opreme ter
integraciji krmilnih sistemov. Cenimo delovne izkušnje in tehnično
znanje, ki si ga pridobila ali pridobil med študijem, najraje pa medse
sprejmemo sodelavce, ki znajo razmišljati, razvijati algoritme in znajo
svoje znanje praktično uporabiti.
KAJ PONUJAMO?
Smo mlada ekipa, ki ceni dobre medčloveške odnose, karierno in
osebno rast posameznika, sproščeno delovno okolje ter nenazadnje,
dobro počutje! Gojimo izvrstni moštveni duh in kulturo, z geslom
“Misli drzno, delaj zavzeto, goji skromnost in uživaj življenje”.
Poleg zaposlitve v Ljubljani ponujamo možnosti za delo tudi v
kateri od naših podružnic. Da smo zares med najboljšimi, je leta
2016 ugotovil tudi časnik Dnevnik in nas označil kot najboljšega
zaposlovalca leta 2015 v Sloveniji v okviru Zlate Niti in finalista Zlate
prakse.
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Področje:
Računalništvo v oblaku,
Varnost in zasebnost, Internet
stvari, Podatkovna analitika
Iščemo:
Strastne razvijalce in
podatkovne analitike, zaželeno
poznavanje programskih
jezikov (npr. Python, Go, Ruby,
Java, Swift) in pripadajočih
orodij, knjižnic, ogrodij. Želja
po neprestanem učenju,
delu z novimi tehnologijami
in sodelovanju z najboljšimi
domačimi in tujimi strokovnjaki.
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko
delo, Redno zaposlitev,
Sodelovanje pri atraktivnih
razvojno-raziskovalnih
IT projektih s področij
računalništva v oblaku,
varnosti, zasebnosti, interneta
stvari ter podatkovne analitike.
Kontakt:
jobs@xlab.si
www.xlab.si
Na stojnici:
Ponedeljek, 26.marec

XLAB
Podjetje XLAB, s sedežem v Sloveniji in podružnicami v Švici, Veliki
Britaniji in ZDA, smo eno vodilnih ponudnikov računalništva v oblaku
v regiji. Ukvarjamo se z razvojem programske opreme in raziskavami
na področju računalništva v oblaku, oddaljenega dostopa, kibernetske
varnosti, Interneta stvari, podatkovne analitike in vizualizacije.
XLAB zagotavlja visoko kakovost in inovativnost svojih tehnoloških
rešitev od leta 2001. Podjetje je v Sloveniji in tujini prepoznavno s
svojimi rešitvami za dostop do oddaljenega omizja, ISL Online, za
določanje lokacije klica v sili SmartLocator, medicinsko vizualizacijo
in diagnostiko MedicView, ter 3D GIS Gaea+. Naši produkti se
ponašajo z enostavnostjo uporabe in možnostjo integracije z drugimi
tehnologijami, v skladu z najvišjimi standardi za kibernetsko varnost
(potrjena ustreznost varovanja zasebnosti s strani Googla, certifikat
ISO 27001).
Vpetost med akademsko in industrijsko sfero
XLAB se uvršča med prve tri organizacije javnega in zasebnega
sektorja v Sloveniji glede na vlaganja v RR in sodelovanje pri programih
FP7 in H2020 glede na poročilo Evropske komisije.
Zakaj XLAB?
XLAB nudi zaposlenim dinamično okolje, ekipno delo v sproščenem
vzdušju, nenehno učenje novih tehnologij v okviru raziskovalnih in
odprtokodnih projektov. Vzpodbudno okolje za izmenjavo idej in
povratnih informacij, v katerem lahko vsakdo doprinese k skupnosti,
v virtualnem ali resničnem okolju – vse to je XLAB.
“Podjetje XLAB z internim razvojem produktov in drugih iniciativ ponuja
okolje, kjer se lahko posameznik razvije iz perspektivnega dijaka v
tehničnega vodjo ali celo direktorja zagonskega podjetja, če ga to
zanima, in je pripravljen stopiti iz cone udobja ter narediti nekaj več
iz okvirjev zadanih nalog.”
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Elektrina
Elektrina d.o.o. je tehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem
inovativnih rešitev na področju elektronike in programske opreme.
Podjetje je bilo v sedanji pravni obliki ustanovljeno leta 2005, vendar
začetki podjetja segajo v sredino devetdesetih let. Podjetje vse od
ustanovitve izkazuje za panogo nadpovprečne poslovne rezultate.
Naše rešitve so vgrajene v izdelke za različna področja končne
uporabe, kot so sistemi za upravljanje ogrevanja, prezračevanja in
klimatizacije (HVAC), sistemi za nadzor in upravljanje porabe energije,
igralniške naprave, avtomatizacija industrijskih procesov, ipd.
Razvojno delo temelji na kreativnem združevanju inovativnih idej z
najnovejšimi tehnologijami. Naše prednosti so poglobljeno poznavanje
področja razvoja elektronike, programske opreme, avtomatike
in regulacij ter sistemske integracije vseh navedenih tehnologij.
Obvladujemo celotno vertikalo znanj, potrebnih za razvoj tako
imenovanih vgradnih (embedded) rešitev, od načrtovanja elektronskih
vezij do razvoja vseh nivojev programske opreme. To nam omogoča, da
lahko ponudimo konkurenčne rešitve tudi najzahtevnejšim naročnikom.:
od zasnove, implementacije, produktizacije in proizvodne logistike
do organizacije poprodajnih aktivnosti. Rešitve tržimo partnerjem v
Sloveniji in tujini, ki svoje izdelke prodajajo po celem svetu.

Področje:
Energetika, Elektronika,
Programiranje, Android/IOS
programiranje, Programska
oprema
Iščemo:
Inženirje elektrotehnike in
računalništva, razvijalce
programske opreme za
embedded sisteme (C in zbirni
jezik), poznavanje delovanja
digitalnih elektronskih vezij in
uporabe merilnih inštrumentov
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko
delo, Redno zaposlitev,
Uvajanje v področje dela
pod mentorstvom izkušenih
razvojnih inženirjev
Kontakt:
info@elektrina.si
www.elektrina.si
Na stojnici:
Torek, 27. marec

V razvojni ekipi, ki skupaj z zunanjimi sodelavci obsega preko dvajset
članov, delujejo strokovnjaki s področja elektrotehnike in računalništva.
Večina ima univerzitetno stopnjo izobrazbe. V podjetju pa so tudi
sodelavci z akademskimi znanstvenimi nazivi. V podjetju spodbujamo
nadaljno izobraževanje oz. specializacijo vseh zaposlenih tako v
Sloveniji kot v tujini. Novim sodelavcem omogočamo uvajanje pod
mentorstom izkušenih strokovnjakov.
V svoje vrste vabimo mlade inženirje z veseljem do razvojnega dela
in spoznavanja novih tehnologij. Delo poteka v projektnih timih,
vendar zahteva visoko stopnjo samoiniciativnosti in samostojnosti.
Nudimo spodbudno delovno okolje, kjer se boste lahko strokovno in
osebnostno razvijali.
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Področje:
Programiranje, Android/IOS
programiranje, AI, ORACLE
DB, ORACLE PL/SQL, JAVA,
PL/SQL, C, LINUX,UNIX okolje,
JAVASCRIPT, XLM5, CSS,
J2EE, WEBSERVICES, C++.
Iščemo:
Študenta računalniške,
matematične fakultete ali druge
tehnične fakultete. Študenta,
ki je motiviran delati v visoko
tehnološko naprednem
podjetju, je kreativen,
inovativen in učinkovit.
Nudimo:
Študentsko delo, redno
zaposlitev, delo v vodilnem
mednarodnem podjetju in
sodelovanje na mednarodnih
projektih. Izobraževanje in
usposabljanje ter stimulativno
plačilo.
Kontakt:
job.si@symphonyretailai.com
www.symphonyretailai.com
Na stojnici:
Torek, 27. marec
Sreda, 28. marec
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Symphony Retail AI
Z bogatimi, več kot 25-letnimi izkušnjami na področju informacijske
podpore trgovinski dejavnosti in logistiki, je Symphony Retail AI
vodilno svetovno podjetje za programske rešitve podpori in optimizaciji
procesov v oskrbovalni verigi, upravljanju in analizi ter načrtovanju
blagovnih kategorij, s tem pa tudi zagotavljanju boljših nakupnih
izkušenj potrošnikov.
Symphony Retail AI je strateški partner več kot tisoč trgovcem
na drobno in debelo ter proizvajalcem po vsem svetu. Podjetje
ponuja napredne storitve za analiziranje navad kupcev in poenoteno
programsko platformo GOLD, ki je vodilna v svoji panogi.
S svojimi programskimi rešitvami Symphony Retail AI strankam
zagotavlja:
• podporo pri izvajanju osnovnih postopkov pri prodaji na drobno
in debelo, od načrtovanja in optimizacije nabave, izvedbe
logistike in različnih prodajnih kanalov do potrošnikove košarice
• hitro odzivnost strankam pri novih poslovnih priložnostih,
geografsko širjenje poslovanja ter učinkovito prilagajanje tržnim in
dinamičnim procesom

• povečanje procesne in stroškovne učinkovitosti organizacij
• doseganje popolne preglednosti celotne oskrbovalne verige s popolno sledljivostjo (»Tracking and
Tracebility«)
• sledenje zadnjim tehnološkim trendom in s tem uporabo najnaprednejših programskih rešitev.
Symphony Retail AI zaposluje več kot 1100 ljudi, svoje storitve ponuja več kot 1.200
trgovcem na drobno in debelo v več kot 70 državah Evrope, Severne in Južne Amerike
ter Azije. Med strankami podjetja Symphony EYC je 15 izmed 25 največjih trgovcev na
svetu, več tisoč maloprodajnih znamk ter več sto nacionalnih in regionalnih trgovskih verig.
V naši regiji nam zaupajo: Mercator, Atlantic Grupa, Nelt, Ledo, Zvijezda, Univerexport, Silbo, Barilla,
Unilever, Henkel, Expocommerce in številni drugi.

33

Področje:
Informatika, Programiranje,
Android/IOS programiranje,
Programska oprema, Finance
Iščemo:
Potrebno je dobro poznavanje:
HTML, CSS, SVG ter
JavaScript. Zaželeno je
poznavanje: Ionic, Angular,
TypeScript, XSLT, Adobe
Illustrator ter Adobe Photoshop.
Nudimo:
Študentsko delo
Kontakt:
alena.crne@petrol.si
www.mbills.si
Na stojnici:
Torek, 27.marec

MBILLS
MBILLS je inovativno start-up podjetje, ki se ukvarja z razvojem
naprednih finančnih tehnologij. Razvilo je mBills - mobilno denarnico,
ki uporabnikom omogoča plačevanje z mobilnim telefonom 24/7/365
v realnem času: hitro, varno, enostavno, ugodno. Po drugi strani pa
je mBills enotna odprta platforma za mobilno plačevanje, ki jo lahko
v svojo rešitev, produkt ali platformo vključi katerokoli podjetje.
Vizija MBILLS je omogočiti uporabnikom plačevanje s telefonom
kjerkoli, kadarkoli in komurkoli. Enoten in varen standard za prejemanje
plačil, neodvisen od bank, kartičnih sistemov in dragih POS terminalov
pa je na drugi strani pomemben tudi za vse prejemnike plačil.
Z mBills je že danes omogočeno plačevanje v mnogih situcijah, na
primer: plačevanje v trgovinah (mBills GO), nakazovanje denarja
na telefonsko številko (mBills AIR), plačevanje s slikanjem računov
(mBills SCAN), spletno plačevanje (mBills WEB), plačevanje v mobilnih
aplikacijah (mBills IN-APP), plačevanje mesečnih položnic (mBills
TOUCH), plačilo s slikanjem QR kode (mBills QR) ter plačila na
avtomatih.
MBILLS ima dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje elektronskega
denarja in izvajanje plačilnih storitev, ki je hkrati veljavno v EU državah.
Od 1. decembra 2017 deluje pod okriljem Petrola.
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Medius
Medius je specializirano visoko tehnološko podjetje za razvoj in
integracijo kompleksnih poslovnih računalniških sistemov na osnovi
odprtokodnih Java rešitev. Ustanovljeno je bilo leta 2002 in je trenutno
eno vodilinih podjetij v regiji, ki ponuja razvoj strežniških (‘middleware’)
aplikacij v okolju Java, Linux in odprte kode kar dokazujejo številne
prejete nagrade na svetovni ravni. V podjetju sodeluje tim računalniških
inžinirjev, ki imajo skupaj preko 20 različnih certifikatov iz področja
programiranja, načrtovanja sistemov in administracije podatkovnih
baz. S standardom ISO 9001 je podjetje certificirano za razvoj,
implementacijo, integracijo in podporo informacijskim sistemom z
odprtokodno Java tehnologijo.
Cilj podjetja je pomoč organizacijam pri uvajanju najsodobnejših
informacijskih sistemov, ter integracije obstoječih aplikacij na osnovi
J2EE (Java 2 Enterprise Edition) arhitekture. Podjetje ima izkušnje pri
razvoju kompleksnih spletnih, namiznih in mobilnih aplikacij na velikih
projektih v Sloveniji in tujini iz področja telekomunikacij, loterijskih
sistemov, spletnih portalov, javne uprave, aplikacij za upravljanje z
dokumenti, velikim količinami podatkov, itd.

Področje:
Telekomunikacije,
Programiranje, Android/IOS
programiranje, Kriptografija
/ Računalniška varnost,
Programska oprema
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:
Študentsko delo, Redno
zaposlitev
Kontakt:
jobs@medius.si
www.medius.si
Na stojnici:
Torek, 27.marec

Medius je projektno usmerjeno podjetje in je na podlagi dolgoletnih
izkušenj razvilo razvojno metodologijo in ogrodja, ki dokazano prinašajo
rezultate. Medius uporablja lastno razvito knjižnico MediusBPM za
procese upravljanja in orkestracije velikega števila procesov v realnem
času na različnih projektih za e-upravo in telekomunikacijah, kot
nadomestilo za komercialne BPM rešitve. V primerjavi s komercialnimi
rešitvami je MediusBPM veliko bolj fleksibilno, enostavno za upravljanje,
hitro orodje in predvsem 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.
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Področje:
Energetika, Avtomatika,
Elektronika, Informatika,
Programiranje
Iščemo:
Iščemo inženirje strojništva
in elektrotehnike za delo
v razvoju, tehnologiji in
konstrukciji ter inženirje
računalništva in informatike za
programiranje in informatiko.
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko
delo, Redno zaposlitev
Kontakt:
prosnje@domel.com
www.domel.com/sl
Na stojnici:
Torek, 27. marec
Sreda, 28. marec
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Domel
Domel je globalni razvojni dobavitelj dovršenih rešitev elektromotornih
pogonov in komponent, zasnovanih na lastnih inovativnih tehnologijah,
ki nam omogoča rast in trajnostni razvoj. S tem zagotavljamo
kakovostna delovna mesta v širšem okolju.
Z inovativnimi tržno zanimivimi produkti v Domelu omogočamo rast
in razvoj podjetja. Visoka tehnološka opremljenost, avtomatizacija
in robotizacija se kažejo v poslovnih procesih in so podlaga za
gradnjo konkurenčnosti in odličnosti. Inovacije, ki jih pridobivamo s
stalnim procesom motiviranja zaposlenih, generira nove priložnosti
na globalnem trgu. Sveže znanje in izkušnje pridobivamo s
trajnim sodelovanjem s šolskimi in visokošolskimi ustanovami in
inštituti s ciljem čim hitrejšega prelivanja znanja v svoje izdelke.
Zaposleni smo tisti, ki oblikujemo vizijo, določamo poslanstvo,
ustvarjamo kulturo, si postavljamo vrednote in sprejemamo strategije
za njihovo uresničevanje. Zavedamo se, da smo zaposleni ključni
dejavnik za uspeh podjetja, zato skrbimo za varne in zdrave pogoje

dela ter organiziramo celovito izobraževanje. Za zadovoljstvo na delovnem mestu se v Domelu trudimo
našim zaposlenim na različne načine izboljšati tudi kakovost prostega časa. V skupini Domel trenutno
zaposlujemo nekaj več kot 1260 ljudi, ki tvorijo učinkovit in zavzet kolektiv.
Domel vsako leto junija objavi razpis za štipendije. Štipendistom omogočamo opravljanje praktičnega
usposabljanja in jim ponujamo teme za diplomske naloge.
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Področje:
Telekomunikacije, Informatika,
Programiranje,
Kriptografija / Računalniška
varnost, Programska oprema
Iščemo:
Samoiniciativne študente
naravoslovnih ved
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko
delo, Redno zaposlitev,
Sodelovanje pri projektih,
Sodelovanje na delavnicah
Kontakt:
kadri@nil.com
www.nil.com
Na stojnici:
Torek, 27. marec

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.
RADI POTUJEMO
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 150 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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Gorenje
Skupina Gorenje je eden izmed vodilnih evropskih proizvajalcev
izdelkov za dom. S tehnološko dovršenimi, vrhunsko oblikovanimi in
energetsko učinkovitimi aparati za dom smo prisotni skorajda povsod
po svetu: aparate globalnih blagovnih znamk Gorenje in Asko ter
šestih lokalnih blagovnih znamk uporablja več milijonov zadovoljnih
uporabnikov v 90 državah sveta, večinoma v Evropi in tudi v ZDA,
Avstraliji, na Bližnjem in Daljnem vzhodu.
95 odstotkov prihodkov ustvarimo zunaj Slovenije. Imamo lastne
razvojno-kompetenčne centre (na Švedskem, Nizozemskem, Češkem
in v Sloveniji) in proizvodne zmogljivosti v Evropi (v Sloveniji, Srbiji
in na Češkem). Spomladi 2018 bo odprt tudi razvojni oddelek v
Tehnološkem parku Ljubljana.
Zaposlujemo 11 tisoč strokovnjakov različnih profilov, ki jih družijo in
motivirajo temeljna vodila Skupina Gorenje: prepoznavanje poslovnih
priložnosti, inovativno razmišljanje ter odgovornost do dela, družbe
in okolja.
Naša vizija je postati najboljši v panogi in v inovacijah, ki temeljijo
na dizajnu.

Področje:
Avtomatika, Elektronika,
Informatika, Programiranje,
Podatkovne baze
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:
karmen.pusnik@gorenje.com
www.gorenjegroup.com
Na stojnici:
Torek, 27. marec

Postani del Skupine Gorenje
Te zanimajo tehnologije, s katerimi se že aktivno ukvarjamo, kot
so:
- povezljivi aparati in Internet stvari,
- navidezna in obogatena resničnost,
- interakcija z napravami v naravnem jeziku,
- uporabniku prijazni upravljalni vmesniki,
- pametni algoritmi,
- pametna senzorska tehnologija?
Bi rad delal z mednarodno priznanimi Gorenjevimi inovatorji, ki
se ponašajo s številnimi priznanji in prestižnimi nagradami
za najboljše inovacije v Sloveniji in v panogi aparatov za dom?
Izzivi te čakajo v Gorenju. Lokacija dela v Velenju in že
spomladi tudi v Tehnološkem parku Ljubljana! Vabljeni
predvsem ambiciozni, drzno in inovativno razmišljujoči študenti
elektrotehnike, računalništva in informacijskih tehnologij.
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Področje:
Programiranje PLC,
Vizualizacija procesov- Scada
sistemi, Industrijski software
– Virtualizacija procesov,
Simulacijski modeli
Iščemo:
Poznavanje zgoraj navedenih
sistemov, Delo v tehnični
podpori ali prodaji
Nudimo:
Študentsko delo, Redno
zaposlitev
Kontakt:
www.siemens.si
info.si@siemens.com
Na stojnici:
Sreda, 28. marec
Četrtek, 29. marec

40

Siemens
Siemens – eden vodilnih svetovnih inovatorjev
Siemens je globalna korporacija, ki se osredotoča na področja
digitalizacije, elektrifikacije in avtomatizacije. Je eden največjih sveto
vnih proizvajalcev izdelkov in rešitev za industrijsko avtomatizacijo,
celotno energetsko verigo, transport in tehnično opremo objektov. V
vrhu je tudi na področju inovacij: v letu 2017 je za raziskave in razvoj
namenil več kot 5,2 milijarde EUR, vložil 3500 patentov in zabeležil
7500 izumov. Več kot 370.000 zaposlenih v več kot 200 državah
sveta ima en skupni cilj: prihodnost!
Že več kot 140 let partner slovenskega gospodarstva
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.
Prve dokumentirane oblike sodelovanja segajo v leto 1869, ko je
ustanovitelj korporacije Siemens Werner von Siemens s takratno
Kranjsko industrijsko družbo podpisal sporazum o sodelovanju na
področju proizvodnje železa v Zoisovih fužinah na Radovni. Od
leta 1992 ima Siemens v Sloveniji regionalno družbo, ki skrbi za
prodajo in poprodajno podporo celotnega Siemensovega portfelja
na slovenskem trgu.

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? 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.

Siemens Slovenija:
www.siemens.si
Future Makers blog:
www.medium.com/futuremakers

S PLC+ Challenge konkurenčnejši na trgu dela
V letu 2016 in 2017 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 poteka tudi v letu 2018: http://plc.zmagaj.ga/
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Področje:
Avtomatika, Informatika,
Programiranje, Spletno
programiranje, Podatkovne
baze
Iščemo:
Diplomante Fakultete za
elektrotehniko, programiranje
krmilnikov, znanje
programiranja C#, VB,
osnovno poznavanje relacijskih
podatkovnih baz
Nudimo:
Prakse, Študentsko delo,
Redno zaposlitev
Kontakt:
hr@brinox.eu
www.brinox.eu
Na stojnici:
Torek, 27. marec
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Brinox
Brinox d.o.o. je hitro rastoče podjetje z več kot tridesetletno
tradicijo, ki nudi unikatne in celovite procesne rešitve ter opremo za
biofarmacevtsko, farmacevtsko in prehrambno industrijo tako vodilnim
lokalnim kot globalnim podjetje.

Arnes
Pionir slovenskega interneta več kot 25 let zagotavlja storitve
organizacijam, ki delujejo na področjih raziskovanja, izobraževanja
in kulture. V okviru zavoda Arnes delujeta Register.si in nacionalni
center za odzivanje na omrežne incidente SI-CERT.
Arnes gradi, vzdržuje in upravlja infrastrukturo ter zagotavlja storitve
in spletne aplikacije, ki povezujejo univerze, inštitute, raziskovalne
laboratorije, muzeje, šole in knjižnice. Tako 250.000 uporabnikom
iz 1.500 organizacij zagotavlja možnosti sodelovanja v enotnem
evropskem prostoru.
Z več deset gigabitnim omrežjem Arnes omogoča sodelovanje pri
mednarodnih projektih, ki zahtevajo hitre in zanesljive povezave.
Arnes koordinira tudi slovensko nacionalno superračunalniško
omrežje SLING in je tako zagotovil del infrastrukture za dokaz obstoja
Higgsovega bozona.
Arnes je v letu 2017 začel izvajati program SIO-2020, v sklopu
katerega bo med drugim na 950 lokacijah zgradil in upravljal največje
brezžično omrežje v Sloveniji.
Sicer pa brez Arnesa slovenski internet sploh ne bi deloval, saj zavod
med drugim upravlja stičišče omrežij SIX, kjer si promet izmenjujejo
vsi slovenski ponudniki interneta.
Arnes svoje znanje z veseljem prenaša vsem. Skupaj rešujemo izzive,
ki nastajajo pri uporabi novih tehnologij in storitev, o njih izobražujemo
in pomagamo pri njihovi rabi, tudi na področju varnosti in zasebnosti
na spletu.

Področje:
Telekomunikcaije, Informatika,
Programiranje, Kriptografija
/ Računalniška varnost,
Podatkovne baze
Iščemo:
Sodelavce in študente za
različna področja dela:
•IP in brezžične omrežne
tehnologije, komunikativnost
•Grid/HPC
•načrtovanje, razvoj in
vzdrževanje spletnih aplikacij,
java script…
•informacijska varnost
•omrežne tehnologije in
protokoli, odprava problemov v
omrežu...
Nudimo:
Študentsko delo, Redna
zaposlitev, Sodelovanje
pri projektih, Mednarodno
sodelovanje, Izobraževanja
Kontakt:
zaposlitev@arnes.si
www.arnes.si
Na stojnici:
Sreda, 28. marec

43

Področje:
Energetika, Elektronika,
Telekomunikacije, Informatika,
Mehatronika
Iščemo:
Študente in diplomante
Fakultete za elektrotehniko
za delo v razvoju (razvojni
inženir, vodja projektov,
inženir tehnolog) ter študente
Fakultete za elektrotehniko
za nudenje tehnične podpore
v prodaji, tehnološko delo;
želena smer: energetika; aktivo
znanje angleškega jezika,
natančnost in inovativen pristop
k problemom, samoiniciativnost
in odgovornost.
Nudimo:
Štipendije, Študentsko delo,
Redno zaposlitev
Kontakt:
hr.iskra@raycap.com
www.raycap.com
Na stojnici:
Sreda, 28. marec
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Raycap
Podjetji Iskra Zaščite in Varsi sta oktobra 2015 postali del grške družbe
Raycap, ki je prav tako specialist na področju prenapetostnih zaščit.
Podjetje Raycap proizvaja napredne prenapetostne rešitve na področju
telekomunikacij, obnovljivih virov energije, transporta, obrambe in
drugih aplikacij po celem svetu in ima za seboj že desetletja tehnoloških
znanj in inovacij (patenti) s temi produkti.
V podjetju Raycap verjamemo, da zahteva popolna rešitev poglobljene
temelje znanja in izkušenj v kombinaciji z jasnim razumevanjem
ciljev posamezne stranke. Naš tim talentiranih, predanih, visoko
usposobljenih zaposlenih, lasten laboratorij za testiranje ter
raziskovalna in razvojna oprema nam omogočajo hitre in kakovostne
razvojne procese, zato lahko ponudimo maksimalno prilagajanje vsaki
stranki in po meri izdelane rešitve.
Kakovost je del vsakega našega koraka – od idejne rešitve do
končnega izdelka. Številni zaposleni so tehnični strokovnjaki, ki
sodelujejo v različnih komitejih pri oblikovanju mednarodnih in lokalnih
standardov. Taka udeležba na ravni razvoja standardov zagotavlja,
da so naši izdelki vedno na samem vrhu in v skladu z ustreznimi
certifikati.
Ključ našega uspeha so ljudje, zaposleni v našem podjetju. Njihovo
prizadevanje, da dosežejo rezultate z odgovornostjo, odločnostjo,
inovativno tehnologijo ter zajemanjem novih priložnosti, omogočajo
dobičkonosno rast. Skrb za zaposlene je naša temeljna vrednota,
zato vsakemu ponujamo delo, ki ga izpolnjuje in veseli. V podjetju se
trudimo ohranjati dobre odnose in sproščeno, prijateljsko vzdušje, s
čimer spodbujamo prenos znanja med zaposlenimi. Zaposlene za
uspešno delo ne nagrajujemo le finančno, ampak tudi z dodatnimi
ugodnostmi in jih razvajamo z družabnimi dogodki.

Marand
Zakaj Marand?
Podjetje Marand d.o.o. je eno vodilnih slovenskih podjetij na področju
informacijsko komunikacijskih tehnologij in informacijske podpore
poslovnih procesov. Z uspešnimi zgodbami v zdravstveni industriji
in telekomunikacijah je prisotno tako na domačem kot na tujih
trgih. Nenehni izzivi na področju informacijskih rešitev v zdravstvu
spodbujajo zaposlene k inovativnosti in timskemu delu z enim samim
ciljem - razvijati inovativne in enostavne izdelke na področju zdravstva
in varovanja zdravja, ki pomagajo zdravstvenim ekipam reševati
življenja bolnikov.
Verjamemo v to, da želi vsak zaposleni doseči najboljše. Kakšen
občutek bi imel ob soustvarjanju inovativnih IT produktov, ki jih
vsakodnevno uporabljajo zdravniki, medicinske sestre in farmacevti
v procesu zdravljenja? Bi bil zadovoljen, ker bi pripomogel k bolj
informiranim odločitvam in posledično izboljšanju varnosti pacientov
ter kakovosti opravljenih storitev?
Za nami je izjemno uspešno leto. Svoje prihodke smo povečali,
predvsem zaradi pridobitve novih strank iz Rusije, Anglije, Nizozemske,
Filipinov, Brazilije, Švedske, Norveške, Španije,…

Področje:
Telekomunikacije, Informatika,
Programiranje, Programska
oprema, Medicina
Iščemo:
UX designer, Java programer
Nudimo:
Ker želimo, da se prav vsak
dobro počuti v naši ekipi, poleg
brezplačne kave in sadnih
zajtrkov ponujamo tudi članstvo
v lastnem športnem društvu, v
kateremu se lahko na stroške
podjetja udeležiš fitnessa,
nogometa, košarke, različnih
tekov in celo Krav Mage (vrsta
samoobrambe).
Kontakt:
info@marand.si
www.marand.com
Na stojnici:
Sreda, 28. marec
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Področje:
Informatika, Programiranje,
Spletno programiranje,
Podatkovne baze, Programska
oprema
Iščemo:
Študente s poznavanjem:
• IP omrežja in varnost,
• Upravljanje IT storitev in
avtomatizacija,
• Projektiranje podatkovnih
centrov in ožičenja,
• Programske IT rešitve
sistemske integracije,
• Področje analize in testiranja
pri pripravi razvoja programskih
rešitev,
• programiranja v programskem
jeziku Java.
Nudimo:
Prakse, Sodelovanje na
poletni šoli, Študentsko delo,
Redno zaposlitev, Sodelovaje
na projektih, Sodelovanje na
delavnicah
Kontakt:
kadri@src.si
www.src.si
Na stojnici:
Sreda, 28. marec
Četrtek, 29. marec

SRC
SRC je it podjetje, ki digitalno transformira korporacije,
finančne institucije in javno upravo.
Kako nam to uspeva?
Uspešnim podjetjem in vladnim službam pomagamo bistveno
izboljšati učinkovitost poslovanja z vrhunsko ekipo 320 strokovnjakov,
najsodobnejšo informacijsko tehnologijo in 30 leti izkušenj z optimizacijo
najzahtevnejših poslovnih procesov iz vseh področij gospodarstva
in javne uprave. Skupino SRC sestavljajo podjetja iz Slovenije in
Srbije, ki na lokalnih trgih uporabljajo združeno znanje in izkušnje
cele skupine.
Kdo nam zaupa?
Že več kot 30 let pomagamo povečati konkurenčno prednost
najuspešnejšim in najbolj ambicioznim podjetjem v regiji. V Sloveniji
je med našimi strankami tretjina najboljših 100 slovenskih podjetij.
Preko naših strank v bančnem sektorju pokrivamo več kot 70 %
slovenskega bančnega trga. Naše poslovno tehnološke rešitve za
javno upravo so prejele posebno nagrado kot 2. najboljše v Evropski
skupnosti. Poslovno informacijske rešitve podjetja SRC neposredno
uporablja 60.000 uporabnikov, ki uspešno rešujejo potrebe več kot
6,000.000 svojih strank.
Kako delamo?
V SRCu pomagamo podjetjem, finančnim institucijam in javni upravi
uresničiti poprej nedosegljiv nivo učinkovitosti. To dosegamo z
združevanjem vrhunskega znanja strokovnjakov, ki so v nenehnem
stiku z najnovejšimi rešitvami, in najsodobnejše informacijske
tehnologije na vseh platformah.
Poslovne procese optimiziramo na tri načine:
• Z inovativnimi tehnološkimi rešitvami, ki so popolnoma ukrojene
na naročnikove potrebe in njegovo stanje tehnologije
• S svetovanjem glede optimizacije poslovnih procesov, ki temelji
na desetletjih bogatih izkušenj v vseh panogah gospodarstva in
javne uprave
• Z outsourcingom IT infrastrukture ali celotnih poslovnih
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procesov naročnika, kar omogoča učinkovitejši nadzor nad stroški, izjemno varnost podatkov in
daleč učinkovitejšo izrabo virov.
Kako razmišljamo?
Naše poslanstvo je, da s srčnostjo, IT in poslovnimi znanji svojim strankam pomagamo ustvarjati uspešno
prihodnost.
Naša vizija je postati globalno prisotno podjetje za poslovne tehnologije in vodilni v jugovzhodni Evropi,
z odličnim poslovnim znanjem ter s portfeljem, ki bo reševal najzahtevnejše poslovne in tehnološke
izzive naših strank.
Naše vrednote so globoko vkoreninjene v edinstveni kulturi podjetja:
• Vsaki stranki biti zaupanja vreden dolgoročen partner
• Sebi in stranki omogočati nenehno rast in razvoj
• Zaključiti delo, ko sta zadovoljna stranka in končni uporabnik
• Zadovoljne stranke ustvarjati z zadovoljnimi zaposlenimi
Kdo smo SRC?
Bistvo uspeha SRCa so ljudje s srcem. Želja po odličnosti je skupna vsem pazljivo izbranim in
nenehno šolanim strokovnjakom, pridružuje pa se ji še strastna želja, da navdušimo naročnika z
doseženim končnim ciljem: večjim dobičkom, večjim tržnim deležem in bolj produktivnimi zaposlenimi.
Vseh 320 strokovnjakov na področju poslovnih procesov in IT se nenehno izobražujemo, za kar v SRCu
letno investiramo 1,5 odstotkov prihodkov. Pridobljenih imamo več kot 1000 certifikatov z najrazličnejših
področij. Od leta 2002 imamo tudi certifikat za sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO.
Če se nam želite pridružiti, nam pišite na kadri@src.si. Z veseljem se bomo odzvali!
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Field:
Electronics,
Telecommunications,
Informatics
Searching:
Graduates of the Faculty of
Electronic Engineering and
Computer Science.
Offering:
Wide range of career
opportunities worldwide in
research & development,
quality, sales, marketing,
customer support, logistics and
administration.
Contact:
paola.reina@u-blox.com
www.u-blox.com
JobFair Stand:
Wednesday, 28th March
Thursday, 29th March
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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 140 people among whom almost 95% are telecommunications
engineers.
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Področje:
Elektronika, Programiranje,
Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Umetna
inteligenca
Iščemo:
Dobre analitične sposobnosti,
solidno poznavanje C#,
zaželene so izkušnje z
razvojem back-end rešitev, Web
API-jev ali windows servisov,
znanje angleškega jezika
Nudimo:
Prakse, Študentsko delo,
Redno zaposlitev, Sodelovanje
pri projektih
Kontakt:
finance@etrel.si
www.etrel.com
Pred vhodom FRI:
Ponedeljek, 26. marec
Torek, 27. marec
Sreda, 28. marec
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Etrel
Etrel proizvaja vrhunske polnilne postaje za električne avtomobile,
ki lahko polnijo eno ali dve vozili hkrati, primerne za namestitev na
zasebne in javne lokacije. Poseben poudarek je na estestkem in
zelo praktičnem dizajnu, ki poenostavlja namestitev, vzdrževanje in
uporabo. Etrel razvija tudi programsko opremo namenjeno najbolj
naprednim upravljalcem polnilne infrastrukture ali ponudnikom storitev
e-mobilnosti. Etrelove rešitve so prisotne v več kot 15 državah, od
Norveške do Nove Zelandije. V segmentu pametnih omrežij se je
Etrel razvil v vodilno razvojno raziskovalno in proizvodno podjetje
ter v globalnega določevalca trendov.
V Etrelu verjamemo v prihodnost elektromobilnosti, zato že danes
razvijamo tehnologije, ki bodo postale nujne, ko bo na cestah prisotno
večje število električnih vozil. Vemo, da ni dovolj, da vozila poganja
kakršnakoli energija, pač pa jih mora poganjati čista električna energija,
proizvedena in izkoriščena na najbolj učinkovit način. Potreba po
združitvi elektromobilnosti in naprednih energetskih rešitev na
sistemski ravni, kot jih ponuja Etrel, se kaže kot prava pot bodočega
upravljanja energetskega omrežja, kar bo pripomoralo k boju z
globalnimi podnebnimi spremembami.
Si želiš delati v industriji, ki bo preobrazila našo družbo v prihodnjih
letih? Ker ponovno širimo ekipo, iščemo motiviranega C# razvijalca/
razvijalko, ki bo delal/a na spletnih storitvah in/ali Web API-ju na
delovnem mestu Programerja Web Servisov/Frontend/Backend.

Mikrocop
Mikrocop je vodilni ponudnik celovitih rešitev za brezpapirno poslovanje.
Sodobne izzive naročnikov, povezane z zajemom, upravljanjem in
dolgoročno hrambo dokumentov ter podatkov, uspešno rešujemo že
več kot 40 let. S svojimi rešitvami izboljšujemo poslovne procese in
organizacijam omogočamo prehod v brezpapirno poslovanje.
Naročnikom pomagamo vzpostaviti brezpapirno poslovanje z
rešitvami za:
• digitalizacijo dokumentov in zajem podatkov,
• elektronsko upravljanje dokumentov in poslovnih procesov
(lastna informacijska rešitev InDoc EDGE),
• arhiviranje elektronskih in fizičnih dokumentov.
Ponudbo rešitev za podporo brezpapirnemu poslovanju dopolnjujemo
s storitvami varnega podatkovnega centra.
Mikrocop s sedežem v Ljubljani ima vlogo krovne družbe v Skupini
Mikrocop, ki jo sestavljajo družbe Mikrocop Slovenija, Mikrocop
Hrvaška in Mikrocop BH. Naše rešitve uporablja več kot 300 naročnikov
z več kot 6.000 končnimi uporabniki v Adriatic regiji.
Mikrocop smo ljudje. Skupaj ustvarjamo okolje, v katerem ideje
spreminjamo v inovativne rešitve in v katerem se lahko razvijajo
potenciali vsakega posameznika. Negujemo pripadnost in zavezanost
k ciljem za skupno pot k odličnosti. Zavedamo se, da je kakovost naših
storitev odvisna predvsem od naših zaposlenih, njihove strokovnosti,
občutka pripadnosti in varnosti. Zato spodbujamo delovno okolje, ki
omogoča razvoj tako strokovnih kompetenc kot tudi osebni razvoj, saj
želimo, da zaposleni na delovna mesta vsak dan prihajajo zadovoljni
ter polni elana in novih inovativnih idej.

Področje:
Informatika, Programiranje,
Programska oprema, Obdelava
dokumentov in podatkov, Varna
elektronska hramba, Storitve
varnega podatkovnega centra,
Svetovanje in implementacija
rešitev
Iščemo:
Študente in diplomante FRI:
Sistemski inženirji, Razvijalci
programske opreme, Testerji,
Poslovni analitiki.
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Redno
zaposlitev
Kontakt:

aleksandra.kocjan@mikrocop.com

www.mikrocop.com
Na stojnici:
Sreda, 28. marec

Z veseljem se pohvalimo s sproščenim vzdušjem med zaposlenimi, ki
ga med drugim negujemo s športnimi, kulturnimi in drugimi dejavnostmi
v okviru Društva Mikrocop. Uvajamo tudi programe, ki naše zaposlene
spodbujajo, da živijo zdravo in primerno poskrbijo zase, za zdravo
prehrano in sprostitev.
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Področje:
Informatika,
Programiranje, Umetna
inteligenca,Kriptografija/
Računalnika varnost,
Programska oprema
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:
Prakse, Sodelovanje na
poletni šoli, Študentsko delo,
Študentsko delo, Redno
zaposlitev, Sodelovanje pri
projektih.
Kontakt:
zaposlitev@comtrade.com
www.comtrade.com
www.edit.world
Na stojnici:
Sreda, 28. marec
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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 - s pomočjo povezovanja inovativnih
tehnologij preoblikujemo obstoječe poslovne modele naših strank
tako, da lahko uspešno naslavljajo vsakodnevne izzive, ki sledijo
digitalni transformaciji in postajajo vodilna podjetja na svojem področju.
Comtrade Gaming - vodilni podnudnik spletne platforme, igralniških
»management« platformov in iger, ki omogoča konkurenčne
tehnološke strategije na področju igralniške industrije in krepi
poslovne zmogljivosti operaterjev, ponudnikov in regulatorjev.
Comtrade Software -   vodilni ponudnik rešitev za nadzor aplikacij in
zaščito podatkov za novo generacijo IT (hiperkonvergiranih) okolij.
Delo zaposlenih v Comtradu ima pomemben vpliv na najrazličnejša
področja - od razvoja programskih rešitev, ki jih uporabljajo podjetja
po vsem svetu, do sodelovanja z znanstveniki pri reševanju najbolj
trdovratnih izzivov.
V svoji zgodovini smo si pridobili zaupanje svetovno priznanih partnerjev
in strank - od zagonskih podjetij do globalnih tehnoloških velikanov.
Z nami so najboljši strokovnjaki v panogi, s katerimi zagotavljamo
na tisoče storitev in rešitev za preobrazbo poslovanja naših strank.
Comtrade se nenehno razvija in neprestano iščemo ambiciozne
posameznike, ki bi v našo ekipo prinesli svojo strast, znanje in zamisli.

Bankart
Področja poslovanja Bankarta
Procesiranje bankomatskega, kartičnega in POS poslovanja, SEPA
plačilnih instrumentov in sistema E-račun; delujoč na področju
Slovenije, Srbije, BiH, Makedonije, Kosova in Črne gore.
Poslanstvo
Zagotoviti zanesljivo, varno in stroškovno učinkovito obdelavo
transakcij z različnimi bančnimi plačilnimi instrumenti. S skrbnim
razvojem, gradnjo in vzdrževanjem ustreznega informacijskega
okolja omogočiti vsem odjemalcem nemoteno in kakovostno uporabo
storitev Bankarta.
Vizija
Usmerjena v iskanje novih priložnosti in izzivov na območju JV Evrope;
organizirati in usposobiti družbo tako, da bo v celoti kos izzivom, ki
jih prinašajo tržne zakonitosti in sodobno konkurenčno okolje.
Poslovne usmeritve
Temeljijo na nenehnem razvoju in tehnični dovršenosti, upoštevanju
želja in potreb bank in drugih finančnih institucij, implementiranju
razvojnih trendov na področju sodobnega plačilnega prometa in
implementiranju zahtev mednarodnih kartičnih organizacij.

Področje:
Obdelava podatkov in s
tem povezane dejavnosti
- informatika, spletno
programiranje, informacijski
sistemi, Windows in Linux
strežniki, Podatkovne
komunikacije, objektno
programiranje
Iščemo:
Študente in diplomante FRI,
FE, FERI, FMF, FOV, ki jih
zanimajo moderne tehnologije
(poslovno ozadje fintech,
načrtovanje poslovnih sistemov,
kodiranje/programiranje,
sistemska administracija IT
sistemov, upravljanje omrežnih
naprav in povezav), jim je izziv
delati v visoko tehnološko
razvitem okolju z najsodobnejšo
IT opremo; so motivirani,
inovativni, imajo željo po
stalnem izboljševanju ter osebni
rasti...
Nudimo:
Študentsko delo, Redno
zaposlitev, Izobraževanje in
usposabljanje, Sodelovanje na
projektih
Kontakt:
kadri@bankart.si
www.bankart.si
Na stojnici:
Sreda, 28. marec
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Field:
Java backend development,
Front and Web development,
iGaming services.
Searching:
For students and graduates
from the fields of Computer
science, Mathematics,
Electrical engineering. Please
check our open positions on
oryxgaming.com/career.
Offering:
Student work, Employment.
Contact:
jobs@oryxgaming.com
oryxgaming.com
JobFair Stand:
Wednesday, 28th March
Thursday, 29th March

ORYX GAMING
ORYX Gaming is a leading turnkey solutions provider offering an
unrivaled set of software and services for the iGaming industry.
ORYX products include the iGaming Platform, Games Platform,
Casino content, Sportsbook, and Lottery solutions.
Our omni-channel products can be easily integrated with 3rd
party services, games and networks, resulting in a straightforward
“single account – single wallet”solution.
Oryx gaming also creates and develops exclusive gaming
content in cooperation with international top gaming studios.
Our content portfolio consists of over 5.000 aggregated games.
We provide fully fledged iGaming services, with dedicated teams
taking care of payments, customer support, CRM, promotions,
retention and data analytics.
WORKING AT ORYX GAMING
Our diverse team of product experts, game designers, developers,
sales and marketing professionals, brings together decades
of iGaming industry experience. Working at Oryx Gaming is
challenging and motivating, as we continually strive to offer
premium content, services and support, remaining at the forefront
of iGaming’s latest trends. Joining ORYX is a perfect starting
point for a great career in IT and iGaming.
You will be working with senior experts from the industry, who
enjoy sharing their knowledge with younger professionals.
Together we will find new challenges to take you on an exciting
career path.
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Področje:
Informatika, Programiranje,
Spletno programiranje,
Podatkovne baze, Programska
oprema
Iščemo:
Razvijalke in razvijalce z
izkušnjami s programiranjem
aplikacij na Microsoft tehnologiji
in poznavanjem relacijske
baze podatkov, C#,.NET, MVC,
JavaScript, REST, SQL Server.
Pričakujemo znanje angleškega
jezika ter pripravljenost za
učenje in nove izzive.
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko
delo, Redno zaposlitev
Kontakt:
zaposlitev@agitavit.si
www.agitavit.si
Na stojnici:
Četrtek, 29. marec
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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
15 let z dovršenimi rešitvami rešujemo zahtevne poslovne probleme
naših naročnikov in izboljšujemo poslovni svet, pri tem pa ne pozabimo
na zaposlene in zabavo. Skrbimo za razvoj talentov, izobraževanja
in interni prenos znanj ter ohranjamo stalen stik z najnovejšimi
tehnologijami in koncepti razvoja. Sproščamo se z rednim igranjem
ročnega nogometa, družimo se na team-buildingih in športnih piknikih,
letnih kick-offih in aktivnostih v sklopu našega športnega društva.
V Agitavitu se vsako jutro sreča preko 80 sodelavk in sodelavcev.
Vsem nam je skupno, da svoje delo opravljamo predano ter vedno
znova iščemo še bolj inovativne rešitve za naše naročnike. 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.

Agilcon
Agilcon je dinamično, hitro rastoče podjetje, osredotočeno na gradnjo
sodobnih CRM (Salesforce CRM) in HRM (Gecko HRM) poslovnih
rešitev v oblaku. Smo regionalni partner podjetja Salesforce.com in
naš celoten razvoj temelji na oblačni platformi Force.com.
Hitra rast omogoča našim zaposlenim neprestan strokovni razvoj,
prevzemanje novih odgovornosti in gradnjo kariere v okviru ene od
najbolj dinamičnih razvijalskih skupnosti na svetu - Salesforce.com.
Smo pionirji pri uvajanju rešitev v računalniškem oblaku v srednja
in velika slovenska podjetja. Naše mobilne in spletne aplikacije
uporabljajo podjetja, kot so Outfit7, Petrol, Gorenje in Zavarovalnica
Triglav.

Področje:
Informatika, Programiranje,
Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Programska
oprema
Iščemo:
Front-end, back-end in fullstack razvijalce s poznavanjem
zalednih sistemov, integracijskih
vmesnikov in tehnologij (HTML,
CSS, JS, Java, SQL, itn.).
Nudimo:
Študentsko delo, Redno
zaposlitev.
Kontakt:
novi.izzivi@agilcon.si
www.jobs.agilcon.si
Na stojnici:
Četrtek, 29. marec
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Področje:
Avtomatika, Elektronika,
Programiranje, Mehatronika,
Umetna inteligenca
Iščemo:
Razvijalce RTOS vgrajenih
sistemov, automotive
engineering, diplomante
elektrotehnike, diplomante
fizike, razvoj sistemom
za zajemanje in obdelavo
podatkov s sistemi National
Instruments in znanje
programirjanja sistemov
avtomatizacije strojev.
Nudimo:
Študentsko delo, Redno
zaposlitev
Kontakt:
customer@elaphe-ev.com
www.in-wheel.com
Na stojnici:
Četrtek, 29. marec
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Elaphe
V visoko-tehnološkem podjetju Elaphe Pogonske Tehnologije orjemo
ledino na področju visokih tehnologij električnih vozil prihodnosti. Smo
vodilni razvijalec kolesnih električnih pogonov za električna vozila.
Že leta 2006 je bilo podjetje Elaphe prepoznano kot najboljše podjetje
na natečaju Ljubljanskega inkubatorja, zmagovalec Najpodjetniške
ideje leta 2007, leta 2010 smo bili prepoznani kot najbolj ekološko
domače podjetje (Sončeve pozitivke) in izbrani med najbolj inovativna
podjetja v Sloveniji (Forum inovacij). Evropske uspehe smo kronali s
tretjim mestom na Evropskem prvenstvu visokotehnoloških start-upov
v Barceloni. Po kaljenju v Silicijevi dolini smo se v Elaphe še močneje
usmerili v razvoj in direktno sodelovanje z industrijo in se uspešno vpeli
v evropsko avtomobilsko industrijo kot pomemben razvojni partner.
V več kot desetletju razvojnih aktivnosti smo v Elaphe razvili in izdelali
že več kot 20 različnih kolesnih elektromotorjev, ki so vgrajeni v več
kot 15 različnih tipov vozil. Razvojno znanje in tehnologijo smo v
podjetju gradili od osnov navzgor, jo izpopolnjevali in preizkušali na
vozilih, ter se kot globalni igralec utrdili z razvojem najmočnejšega
kompaktnega kolesnega elektromotorja za električna vozila na svetu.
Do uspehov nas je pripeljala nadarjena ekipa mladih inženirk in
inženirjev, v katero veliko vlagamo in jo širimo. Čeprav nam talentirana
in mlada ekipa pomaga, da smo agilni in fleksibilni, to počnemo, ker je
zabavno, vsi člani ekipe pa se zaradi veliko zelo zanimivih globalnih
projektov lahko udejstvujejo doma in v tujini.

Renishaw
Renishaw spada med vodilne inženirske in znanstveno-tehnološke
družbe na svetu. Specializiran 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), saj je edini v Združenem kraljestvu, ki razvija
in izdeluje proizvodne stroje, ki “tiskajo” dele iz kovinskega prahu.
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 4.500
zaposlenih po vsem svetu.
Hčerinska družba Renishaw Tehnični inženiring d.o.o. je bila
ustanovljena leta 2014 s sedežem na Tržaški cesti 25 v Ljubljani,
v novo prenovljenih prostorih Fakultete za elektrotehniko. Osnovna
dejavnost podjetja je razvoj namenskih visoko integriranih vezji - t.i.
ASIC (aplikacijsko specifičnih integriranih vezij).Trenutno zaposluje 11
ljudi, v največji meri magistre in inženirje elektrotehnike/elektronike.

Področje:
Elektronika, ASIC design
Iščemo:
Razvojnega inženirja –
ASIC načrtovalca (m/ž). Od
kandidata pričakujemo najmanj
univerzitetno izobrazbo
elektrotehnične smeri,
poznavanje računalniškega
načrtovanja vezij – ASIC,
poznavanje osnov simulacijskih
orodij družine Spice (HSpice)
ter programskega jezika VHDL,
poznavanje programskih
orodij Cadence Virtuoso za
načrtovanje vezij je prednost.
Nudimo:
Redno zaposlitev
Kontakt:
slovenia@renishaw.com
www.renishaw.si
Na stojnici:
Četrtek, 29. marec
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Področje:
Energetika, Avtomatika,
Elektronika, Mehatronika,
Kakovost
Iščemo:
Diplomant Fakultete za
strojništvo, diplomant Fakultete
za elektrotehniko, programer
vgradne programske opreme,
razvojni inženir elektronike,
načrtovalec tiskanih vezij,
inženir za testiranja, elektronik
specialist, inženir za kakovost
Nudimo:
Prakse, Sodelovanje na poletni
šoli, Študentsko delo, Redno
zaposlitev, Mednarodni HELLIN
Trainee program praktičnega
usposabljanja
Kontakt:
katja.troha@hella.com
www.hella-saturnus.si
Na stojnici:
Četrtek, 29. marec
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HELLA
HELLA Saturnus Slovenija (HSS) je bila ustanovljena v letu 1921 kot
Tovarna izdelkov iz pločevine in kovin, ki se je leta 1924 preimenovala
v Saturnus. Leta 2004 je HELLA postala edini lastnik podjetja in ime
podjetja spremenila v HELLA Saturnus Slovenija. HSS je tovarna za
razvoj in proizvodnjo svetlobne opreme. Deluje kot globalni razvojni
center za karoserijsko in notranjo svetlobno opremo (Car Body
Lighting and Interior Lighting) ter kot razvojni center za LED žaromete
in radome.
Ključne tehnologije HSS so brizganje termo- in duroplastov,
proizvodnja in lakiranje 2K plastičnih leč, naparevanje, avtomatizirano
robotsko lepljenje in montaža, maloserijska proizvodnja in center za
preizkušanja.

Yaskawa Ristro
Yaskawa Electric Corporation je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev
na področju pogonskih sistemov, industrijske avtomatike in robotike,
izumitelj koncepta mehatronike in eden največjih svetovnih proizvajalcev
industrijskih robotov.

Področje:
Avtomatika, Elektronika,
Programiranje,Mehatronika,
Programska oprema
Iščemo:
Poznavanje mehatronskih
sklopov in krmilij, Pozanvanje
Catie, TIA portal, E-plan..
Nudimo:
Prakse, Študentsko delo
Kontakt:
yrs-info@yaskawa.eu.com
www.yaskawa.eu.com
Na stojnici:
Četrtek, 29. marec
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Področje:
Telekomunikacije, Informatika,
Programiranje, Android/IOS
programiranje, Podatkovne
baze
Iščemo:
Kandidate, ki jih zanima
študentsko delo ali redna
zaposlitev na področju
razvoja Android in/ali iOS
aplikacij. Pričakujemo osnovno
poznavanje programskih jezikov
C/Java/Python in objektnega
programiranja, podatkovnih
struktur in algoritmov.
Nudimo:
Sodelovanje na poletni šoli,
Študentsko delo, Redno
zaposlitev
Kontakt:
majca.tanko@smart-com.si
www.beenius.tv
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Beenius
V podjetju Beenius d.o.o. razvijamo in tržimo produkte za prenos
interaktivne digitalne televizije. Prisotni smo na vseh celinah sveta,
kjer skupaj s partnerji, kupcem in uporabnikom omogočamo nov
način sprejemanja bogatih multimedijskih vsebin. Našo vizijo, postati
gledalčeva prva izbira, kreiramo visoko motivirani sodelavci in s tem
oblikujemo prihodnost televizije.
Naše poslanstvo je zagotavljanje platforme, ki omogoča ponudbo
personaliziranih video vsebin na STB (Linux in Android), TV (Android)
in na »pametnih« napravah.
Priložnosti vidimo v rasti OTT trga (trg televizije preko različnih
omrežij na različne ekrane), povečanju zanimanja tržišča za platforme,
ki podpirajo Android OS, v novih tehničnih in poslovnih modelih za
operaterje (Hybrid, SaaS/PaaS, E2E).
V podjetju verjamemo v strokoven tim, znanje ter medsebojno
sodelovanje. Nudimo podporno okolje, kjer bodo vaše
sposobnosti ter prispevki pomembni ter prepoznani.
Postanite del motiviranega, inovativnega in strokovnega tima.

Epilog
Bi radi sodelovali pri pisanju programske opreme, ki poganja naprave
in robote v skladiščih 24/7? Vam je zanimivo rudarjenje po podatkih,
povezovanje naprav in komunikacija z njimi, reševanje izzivov z
Javo, PL/SQL, mobilnimi tehnologijami idr. Iščete po zaključku študija
zaposlitev in izzive v mednarodnem okolju?
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.
Večino prometa dosegamo v mednarodnem okolju, na projektih za
velike multinacionalke v državah širom sveta (ZDA, Mehika, Izrael,
Nemčija, Finska, Švedska idr.). Na evropskem trgu dobavljamo sisteme
WMS (Warehouse Management Systems) in MFS (Material Flow
Systems) vodilnim proizvajalcem avtomatskih skladišč in spadamo
med prve ponudnike informacijskih rešitev za podporo skladiščenja
kovin in dolgih materialov.

Področje:
Informatika, Programiranje,
Mehatronika, Podatkovne baze,
Programska oprema
Iščemo:
Študente FRI, FE. Z znanjem
programiranja, z zanimanjem
za nove tehnologije,
samoiniciativne in zanesljive.
Nudimo:
Prakse, Študentsko delo,
Redno zaposlitev
Kontakt:
irena.logar@epilog.net
www.epilog.net

Kot inovativno izvozno podjetje, usmerjeno na mednarodni trg, smo
del Tehnološkega parka Ljubljana-Brdo.
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:
Programiranje, Android/IOS
programiranje, Grafika in
Multimedija, Razvoj iger
Iščemo:
Razvijalca iger (Unity 3D / C#);
Razvijalca avtomatskih testov;
Test inženirja (testiranje iger)
Nudimo:
Prakse, Sodelovanje na poletni
šoli, Študentsko delo, Redno
zaposlitev
Kontakt:
info@outfit7.com
www.outfit7.com/jobs

Ekipa2 d.o.o., Member of Outfit7 Group
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Ekipa2
Ekipa2 d.o.o. je hčerinska družba mednarodne družbe Outfit7 Limited,
ki je najbolj znana po globalni blagovni znamki Talking Tom and
Friends in je ena najhitreje rastočih družb v segmentu družinske
zabaviščne industrije.
Talking Tom and Friends v številkah:
• več kot 7,7 milijard prenosov aplikacij,
• več kot 348 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov naših
aplikacij,
• več kot 23 milijard ogledov na YouTube kanalih,
• več kot 29 milijonov Facebook fanov.
Ponudba je na mizi. Vas zanimajo najboljši na svetu? Nas zanimajo.
Zato rabimo vas! Mlade in kreativne vrhunske talente s področja
razvoja iger. Za več informacij obiščite našo spletno stran, kjer lahko
preberete tudi osebno izkušnjo našega programerja Marka: www.
outfit7.com/jobs

Halcom
Halcom ponuja rešitve za finančne ustanove že od leta 1992. S
številnimi uspešno končanimi projekti smo pridobili neprecenljivo
strokovno znanje s področja digitalnega bančništva in plačilnih
sistemov. S poglobljenim znanjem in najsodobnejšimi rešitvami
smo postali vodilni ponudnik rešitev za plačilne sisteme v osrednji
in jugovzhodni Evropi. Halcom trenutno deluje na 10 trgih (Albanija,
Bosna in Hercegovina, Iran, Kosovo, Črna gora, Maroko, Katar,
Jordanija, Srbija in Slovenija), svoje rešitve pa smo prodali že več kot 70
bankam, 4 centralnim bankam in klirinškim hišam. Halcomove rešitve
za e-bančništvo uporablja več kot 150.000 poslovnih uporabnikov.
Halcom omogoča varne, uporabniku prijazne in zanesljive digitalne
plačilne storitve.
S ponudbo vrhunskih izdelkov in storitev povezujemo kupce,
finančne ustanove, trgovce in ponudnike storitev z naslednjih
področij:
• rešitve za elektronsko in mobilno bančništvo,
• digitalno fakturiranje,
• mobilna plačila in
• medbančni klirinški sistemi.
Halcom je prepoznan po svoji kakovosti. Agencija BVQI je Halcomu
in njegovim lastniško povezanim podjetjem podelila certifikat za
standard kakovosti ISO 9001:2008. Vsi razvojni in poslovni postopki
so dobro dokumentirani in prejmejo certifikat v skladu z nadzorom
vodenja kakovosti po ISO 9000. Agencija BVQI pa je februarja 2010
Halcomu podelila tudi certifikat za sistem varovanja podatkov po
standardu ISO 27001:2005.

Področje:
Digitalno bančništvo, Plačilni
sistemi
Iščemo:
Znanje programiranja,
Odgovornost, Kreativnost,
Znanje angleščine, Odprtost in
Fleksibilnost
Nudimo:
Poglobljeno vsebinsko in
tehnično znanje, Timsko delo,
Visoko raven medsebojnega
spoštovanja in zaupanja
Kontakt:
info@halcom.si
www.halcom.com
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Področje:
Informatika, Spletno
programiranje, Zdravstvena
informatika
Iščemo:
Študent/-ka ali diplomant/-ka
Fakultete za računalništvo in
informatiko, spletni razvijalec/ka, prednost so izkušnje iz
programskega jezika Java in/ali
integracijemi s tretjimi sistemi,
zanimanje za nove tehnologije,
zavedanje o pomembnosti
kakovosti.
Nudimo:
Prakse, Študentsko delo,
Redno zaposlitev, Sodelovanje
na tekmovanjih
Kontakt:
jobs@parsek.com
www.parsek.com
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Parsek
Parsek je hitro rastoče mednarodno podjetje ter priznan ponudnik
spletnih platform za integracijo in medsebojno povezovanje zdravstvenih
rešitev. S sedežem podjetja na Dunaju in razvojnem centru v Ljubljani,
Parsek trenutno združuje mlada interdisciplinarna ekipa več kot 50
posameznikov, ki na obeh lokacijah ustvarjajo v modernem, prijaznem
in odprtem delovnem okolju. Z močno podporo globalnih partnerjev kot
je Cisco, Parsekove rešitve zagotavljajo dostopnejše in kakovostnejše
storitve zdravstva in oskrbe milijonom državljanov po svetu. Njihov
ključni produkt, interoperabilna zdravstvena platforma Vitaly, je v
lanskem letu pridobil zaupanje in 2,3-milijonsko investicijo enega
vodilnih tehnološko-usmerjenih evropskih investicijskih sladov. Vitaly
ponuja širok nabor funkcionalnosti kot so e-zdravstvena kartoteka,
e-naročanje, digitalna komunikacija z zdravniki in oskrbnimi delavci,
spremljanje vitalnih znakov na daljavo, e-recept, video pregledi, načrti
oskrbe, zdravstveni vprašalniki, napredna analitika in še več. Poslanstvo
podjetja je namreč izboljšati celostno zdravje ljudi preko uporabniku
prijaznih rešitev, ki poenostavljajo sodelovanje in vključevanje različnih
deleženikov na področju zdravstva in oskrbe. Na Parseku verjamejo,
da je edini način za doseganje dolgoročnih poslovnih uspehov, da
v ospredje postavljajo svoje zaposlene, ki jih vodijo vrednote kot so
inovativnost, usmerjenost na uporabnike, kakovost, profesionalnost
in proaktivnost. V prihodnjih letih bo Parsek še dodatno krepil svojo
prisotnost na ciljnih trgih, aktivnosti produktnega razvoja in razvijal
organizacijske funkcije, ki bodo zagotavljale hitro rast poslovanja.

Biosistemika (sciNote)
Podjetje BioSistemika d.o.o. je eno od vodilnih podjetij na področju
razvoja programske opreme za laboratorije, ki delujejo na področju ved
o življenju. S svojimi izdelki in storitvami smo prisotni na mednarodnih
trgih, predvsem v ZDA in Evropi.
Pri razvoju programske opreme sledimo najsodobnejšim trendom
razvoja, vključno z uporabo t.i. SCRUM metodologije ter programskih
jezikov kot sta Ruby in Java. Zaposlenim nudimo odlične delovne
pogoje ter redna izobraževanja, izmenjava mnenj in izkušenj pa je
bistvenega pomena za razvoj podjetja.
Naša velika prednost je povezovanje znanja in izkušenj iz bioloških ved
ter znanja s področja ITja, saj polovico naše ekipe sestavljajo doktorji
znanosti s področja ved o življenju, drugo polovico pa programerji.
Naše storitve vključujejo pisanje specifikacij, kodiranje, testiranje in
vzdrževanje. Na ta način podjetjem nudimo prilagojene softwareske
rešitve. Naše reference vključujejo številna vodilna podjetja na področju
znanosti, kot so Gilson, Agilent, Roche in drugi.

Področje:
Programiranje, Umetna
inteligenca, Programska
oprema, Razvoj programske
opreme za laboratorije, ki
delujejo na področju ved o
življenju.
Iščemo:
Če si programer/ka in te zanima
razvoj programske opreme za
znanost te vabimo, da se nam
pridružiš.
Nudimo:
Redno zaposlitev
Kontakt:
jobs@biosistemika.com
www.biosistemika.com/
www.scinote.net

Ker verjamemo v inovacije, smo na trgu prisotni z več produkti. Zadnji
produkt imenovan sciNote, smo na trg lansirali februarja 2016 in ima
danes že skoraj 30 000 uporabnikov s celega sveta. Ustvarili smo
tudi istoimensko podjetje sciNote LLC v ZDA (Wisconsin). sciNote je
odprtokodni elektronski laboratorijski dnevnik, namenjen raziskovalcem
s področja ved o življenju. Deluje kot spletna aplikacija v oblaku, ki
omogoča raziskovalcem, da na sistematičen način shranjujejo svoje
podatke.
Veselimo se snidenja z vami!
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Iščemo:
K sodelovanju vabimo
motivirane študente
računalniške smeri, smeri
informatike ali druge
ustrezne tehnične smeri
z željo po programiranju
poslovnih aplikacij. Zaželeno
je poznavanje modeliranja
relacijske baze podatkov in
razvoja programske opreme,
poznavanje ali pripravljenost na
učenje PL/SQL in Oracle orodij
za razvoj (Forms, Reports,
Apex), poznavanje spletnih
tehnologij.
Nudimo:
Študentsko delo, Redno
zaposlitev
Kontakt:
damijana.markun@merkur.si
www.merkur.si
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Merkur
MERKUR trgovina, d.d. je največji slovenski tehnični trgovec, ki
oskrbuje tako končne potrošnike kot tudi podjetja. Široko mrežo 23
sodobnih trgovskih centrov širom po Sloveniji dopolnjuje mreža 15
franšiznih prodajaln ter spletna trgovina. Merkurjev prodajni program,
svetovanje, zavzeto delo in strokovno znanje je kombinacija, ki ob
tesnem sodelovanju zagotavlja najboljšo popotnico za prihodnost.
Področje Informatika skrbi za razvoj Merkurjevega informacijskega
sistema, ki je kombinacija lastnega razvoja in integriranih ter
podatkovno povezanih aplikacij zunanjih izvajalcev. S programskimi
rešitvami nudimo podporo poslovanju v maloprodaji in procesom v
oskrbovalni verigi. Vedno novi izzivi pri neprestanem nadgrajevanju
širokega nabora poslovnih storitev in sledenje tehnološkim trendom
spodbujajo zaposlene h kreativnosti in timskemu delu. Lasten razvoj
poslovnih aplikacij temelji predvsem na Oracle tehnologijah (Oracle
razvojna orodja in Oracle baza podatkov).

Instrumentation Technologies
Instrumentation Technologies je vodilni ponudnik vrhunske opreme
za trg diagnostike žarka na pospeševalnikih osnovnih delcev.
Instumentacija, ki jo podjetje trži pod blagovno znamko Libera, je
standardni del opreme vseh najnaprednejših pospeševalnikov na svetu.
Skupna lastnost družine instrumentov Libera je, da merijo parametre
žarka (pozicijo, energijo, fazo ipd.), kar operaterju pospeševalnika
omogoča optimizacijo delovanja in s tem zagotavljanje kvalitetnih
pogojev na raziskovalnih postajah v pospeševalnikih.
Podjetje deluje tudi na drugih trgih na področju visokotehnoloških
rešitev. V letu 2013 je razvilo merilno napravo Red Pitaya, ki lahko
pametni telefon, tablico ali računalnik spremeni v natančen merilni
instrument.
Zaradi izvrstnega interdisciplinarnega tima, vrhunskega inženirskega
znanja, odzivnosti in prilagodljivosti je podjetje v zadnjih dveh letih
pridobilo pomembne posle tudi na t.i. področju interneta stvari (angl.
Internet of Things), predvsem na področju solarnih aplikacij.

Področje:
Elektronika, Telekomunikacije,
Programiranje, Programska
oprema, HW dizajn
Iščemo:
Zaposlujemo predvsem kadre
s področja elektrotehnike,
računalništva in fizike.
Dobrodošla so naslednja
znanja: programiranje v jezikih
C, C++, Verilog, Python,
načrtovanje elektronskih naprav
itd.
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko
delo, Redno zaposlitev,
Sodelovanje pri projektih
Kontakt:
hrm@i-tech.si
www.i-tech.si

Za doseganje razvojnih rezultatov, ki premikajo meje možnega v
svetu visokih tehnologij, podjetje zaposluje vrhunske strokovnjake,
pretežno s področja elektrotehnike, fizike in računalništva. Podjetje
ponuja odlične pogoje za delo in karierno rast: najnovejšo razvojnoraziskovalno opremo, organizirane procese, stalno izobraževanje in
izmenjavo znanja ter kulturo, v kateri sta izjemno cenjeni proaktivnost
in odprta komunikacija. Odlične karierne možnosti se odpirajo tudi
tistim, ki jih poleg strokovnega dela na tehničnem področju motivira
delo s strankami in si želijo preko službenih potovanj srečevati druge
kulture širom po svetu.
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Področje:
Informatika, Programiranje,
Spletno programiranje,
Podatkovne baze, Programska
oprema
Iščemo:
Študente ali diplomante, ki
imajo vsaj osnovno znanje
programskih jezikov TypeScript,
Javascript, Java, C# in drugih;
dobre analitične sposobnosti ter
smisel za tehnično načrtovanje;
pozitiven odnos do dela in
željo po učenju; zmožnost dela
v skupini in so samostojni ter
samoiniciativni.
Nudimo:
Študentsko delo, Redno
zaposlitev
Kontakt:
zaposlitev@ixtlan-team.si
www.ixtlan-team.s

IXTLAN TEAM
V Ixtlan Team-u radi razvijamo dobro programsko opremo. Specializirani
smo za razvoj velikih poslovnih informacijskih sistemov izdelanih po
naročilu. Naše stranke so različne organizacije javnega sektorja
(ministrstva, agencije, občine…). Naša programska oprema je živa in
ima dnevno več kot 100.000 uporabnikov. Pokrivamo različna področja
od Finančne uprave RS, kjer v našem registru davčnih zavezancev
vodijo prav vse davkoplačevalce, prek Uprave za pomorstvo, kjer
aplikacija NEO skrbi za pregled nad tovorom in potniki, ki pridejo v
Luko Koper, do Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja, kjer z
našimi programi poskrbijo za zajem podatkov za kmetijske subvencije
in izvajajo nadzor na terenu.
Kakovost programske opreme in nanjo vezanih storitev je za nas
vrednota ter način življenja in dela. Vemo, da je kakovost tudi
najcenejša pot do uspeha, zadovoljstvo naročnikov pa edino pravo
merilo njene ustreznosti. Filozofija in kultura kakovosti se odražata v
našem delu in v izdelkih. Na to, kar delamo, smo zato zelo ponosni.
Naša strast so tehnologije in ljudje, ki delajo v našem podjetju. Skupaj
nas je več kot 40. Verjamemo, da je za dobre rešitve potrebna prava
zmes ljudi, tehnologij in načina dela. Zavedamo se, da je neprestan
razvoj pomemben, zato veliko časa namenimo usposabljanju,
raziskavam in razvoju novih tehnologij, konceptov in rešitev.
V svojo ekipo vedno radi sprejmemo nove sodelavce, ki imajo tako
kot mi radi izzive, kakovostne rešitve, ekipni duh in se na novem
delavnem mestu želijo razvijati in rasti skupaj s podjetjem.
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IC Elektronika
Podjetje IC elektronika d.o.o. je največji neodvisni distributer
elektronskih komponent v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 1989.
Sedež podjetja je v Ljubljani. Družba ima svojo hčerinsko podjetje v
Zagrebu. Skozi leta smo s trudom postali spoštovani in cenjeni na
tržišču. Odlikujejo nas dobri odnosi s partnerji in dobro poznavanje
kupcev ter njihovih želja. V podjetju smo na vseh področjih ustvarili
kakovostno delovno okolje, ki ga nenehno izboljšujemo. Naša prva
skrb so kupci. Nenehno si prizadevamo povečati njihovo zadovoljstvo
in predanost. Nudimo jim tehnično svetovanje in se prilagajamo
njihovim potrebam. Pomagamo jim optimizirati nabavne stroške,
ter skupaj z njimi iščemo rešitve po meri. Velik pomen pripisujemo
družbeni odgovornosti. Redno se pojavljamo kot donator ali sponzor v
humanitarne, športne, kulturne, izobraževalne in zdravstvene namene.

Področje:
Elektronika
Iščemo:
Diplomanta fakultete za
elektrotehniko, ki pozna
elektronske komponente
Nudimo:
Štipendije, Študentsko delo,
Redno zaposlitev
Kontakt:
barbara@ic-elect.si
www.ic-elect.si

Osnovna dejavnost naše družbe je distribucija elektronskih komponent.
Naš vir energije in motivacija je tradicija. Nenehno ji dodajamo znanje in
inovativnost. S skrbno izbiro dobaviteljev skrbimo za zadovoljstvo naših
kupcev. Vse to nas uvršča med zanesljive dobavitelje elektronskih
komponent. Naše najdragocenejše vrednote so inovativnost, znanje,
izkušnje in slovenska tradicija. Naša vizija je ohraniti vodilno vlogo
med slovenskimi distributerji.
Nenehno vlagamo v znanje in strokovni razvoj zaposlenih in jih
izobražujemo tako doma kot v tujini. Skrbimo za delovno okolje, ki
pomembno pripomore k inovativnosti, ustvarjalnosti in učinkovitemu
delu. Zaposleni so najpomembnejši člen naše organizacije. Skupaj
ustvarjamo dobro vzdušje v organizaciji, ki pomembno pripomore k
poslovnim uspehom. Trudimo se, da se redno udeležujemo športnih
dogodkov in se družimo na izletih.
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Področje:
Elektronika, Umetna
inteligenca, Razvoj algoritmov
Iščemo:
Razvijalca algoritmov za
obdelavo slik in strojnega vida
Nudimo:
Študentsko delo, Redno
zaposlitev
Kontakt:
simon.srot@onsemi.com
www.onsemi.com

ON Semiconductor
ON Semiconductor je eden vodilnih proizvajalcev CMOS slikovnih
senzorjev. 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,
... Še posebej v avtomobilski industriji je razvoj algoritmov za
detekcijo dodatnih informacij v sliki (pedestrian detection, traffic sign
recognition,...) v polnem razmahu, kar dela naše delo še bolj zanimivo.
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 - Image Sensor Group smo glavni tim za razvoj
algoritmov na področju procesiranja slik.
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 4.4.2018.
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Niteo
At Niteo we build cool stuff for the web. We are a remote-first
company with people from the US, UK, France, Philippines, Romania,
Ukraine and Slovenia. We love Python, Pyramid, Wordpress and
WooCommerce.
Work in NiteoWeb is well organized, largely stress-free, but still
challenging. We work in two-week Scrum sprints and have daily
standups. We keep an up-to-date documentation on most aspects
of our work. We love Open Source and besides publishing code,
we’ve also published our entire work process on GitHub. We call it
The Niteo Handbook.

Področje:
Spletno programiranje, Umetna
inteligenca
Iščemo:
Python programerje
Nudimo:
Prakse, Študentsko delo,
Redno zaposlitev
Kontakt:
careers@niteo.co

Our benefits include profit sharing, 22 days of paid vacation, internally
public salaries, interesting problems to solve, the possibility of working
remotely in any time zone, dynamic and fun work environment,
long-term employment.
Niteo is a Latin word meaning “to shine”, “to thrive”. We are tech
futurists. We believe information technologies, or software if you want,
will change the World for the better. Saying “those were the good old
days” or “they used to live better in the past” is not something we
do. Looking back, the human condition has improved several-fold,
especially in the last few decades and it is due to increased information
flow. The purpose of Niteo is to help improve lives, using information
and software as the main driving force.
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Področje:
Telekomunikacije, Informatika,
Programiranje, Kriptografija
/ Računalniška varnost,
Podatkovne baze
Iščemo:
Iščemo kandidate z željo po
delu z mrežnimi tehnologijami,
aplikativnimi/mrežnimi protokoli
in tehnologijami s področja
informacijske varnosti.
Pričakujemo poznavanje:
Phyton, Javascript, XML
tehnologij, Linux, Windows,
Microsoft strežniških sistemov
in podatkovnih baz.
Nudimo:
Prakse, Študentsko delo,
Redno zaposlitev
Kontakt:
majca.tanko@smart-com.si
www.smart-com.si/

Smart Com
Smart Com d.o.o. je vodilni graditelj IKT rešitev, ki je že skoraj tri
desetletja prisoten na slovenskem in mednarodnem trgu z vrhunskimi
in celovitimi tehnološkimi rešitvami za napredna in zanesljiva
komunikacijska omrežja, kibernetsko varnost, elektroenergetske
izzive prihodnosti ter inovativnimi rešitvvami lastnega razvoja.
Si znanja želen in ti uvajanje sprememb predstavlja izziv?
Inovativnost in nove tehnologije odražajo našo vizijo in poslanstvo.
Naše ekipe se ob iskanju novih rešitev izpopolnjujejo, nadgrajujejo
svoje znanje, zabavajo in hkrati presegajo meje možnega. Zaznamujejo
nas zavzetost, energičnost, odgovornost, strokovnost, ideje, izkušnje,
ki jih povezujemo v vrhunske celovite IKT rešitve.
Skupaj z nami lahko nadgradiš svoje znanje in postaneš del inovativnih
ekip pod okriljem strokovnih mentorjev!
Ustvarjanje in sledenje tehnološkim trendom lahko uspe samo
strokovno povezani ekipi, ki deluje v spodbudnem delovnem okolju.
Delo v takem okolju je polno novih izzivov in idej. Izzivov se ne
bojimo, nasprotno, to je priložnost, da se vsi naučimo nekaj novega in
napredujemo. Ponujamo različne in zanimive možnosti sodelovanja,
od študentskega dela do poletnih praks, ki se lahko zaključijo z redno
zaposlitvijo, saj želimo graditi dolgoročno sodelovanje.
Delček mozaika uspešnosti lahko dodaš tudi ti!
Tehnološke inovacije? Kariera v vodilnem IT podjetju? Imaš ideje in
jih želiš udejanjiti? Z veseljem v naše ekipe sprejmemo posameznike,
ki jih zanimajo mrežne tehnologije, aplikativni in mrežni protokoli,
kibernetska varnost, podatkovne baze in koncepti SIEM sistemov.
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Technobell
Podjetje TECHNOBEL d.o.o. Koper, Inženiring inovativnih tehnologij,
se ukvarja s svetovanjem, projektiranjem in konstrukcijo opreme za
petrokemične procese (anhidrid maleinske kisline, anhidrid ftalne
kisline, poliesterske smole ipd.), GRP – Glass Reinforced Polyester
– tehnologije (poliesterske tehnologije) ter proizvodnjo in prodajo
poliestrskih smol.
Visoko kakovostne rešitve
Podjetje odlikujeta tesno sodelovanje s kupci in stalna ter usmerjena
podpora. Našim strankam nudimo tehnično, komercialno in
organizacijsko podporo, od začetne faze projekta do končne izvedbe
projekta, ter širok izbor poprodajnh aktivnosti, od rezervnih delov do
usposabljanj. Prav tako svetujemo pri implementaciji sistemov za
informacijski nadzor poslovnih procesov.
Strokovnost in inovativnost
Naši inženirji imajo potrebna znanja in izkušnje, da projektirajo še tako
kompleksne in interdisciplinarne projekte. Z izkušnjami, znanjem in z
nenehnim izobraževanjem smo v koraku s svetovnimi tehnološkimi
trendi in jih tudi soustvarjamo. Naši strokovnjaki so diplomirani inženirji
strojništva, kemije, fizike, elektrotehnike, materialov, računalništva,
informatike. V podjetju govorimo različne svetovne jezike, med drugim
tudi arabski in kitajski jezik.

Področje:
Avtomatika, Elektronika,
Informatika, Programiranje,
Strojništvo, Kemijsko
inženirstvo
Iščemo:
Razvojne inženirje,
Tehnologe elektrotehnike ter
Tehnologe elektrotehnike
in instrumentacije s
poznavanjem programskih
orodij na zahtevnejši ravni,
Informatike za programsko
opremo s poznavanjem strojne
informacijske opreme na
zahtevnejši ravni.
Nudimo:
Redno zaposlitev, Sodelovanje
pri projektih
Kontakt:
info@technobell.eu
www.technobell.eu

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

75

Področje:
Informatika, Programiranje,
Podatkovne baze, Programska
oprema
Iščemo:
Možnost sodelovanja ponujamo
diplomantom ali študentom
zadnjega letnika, ki se ne
ustrašijo:
•Programiranja v jezikih Python,
R, Django, Azure, .NET, C#,
C++, SQL, Oracle, DB2 ali ERP
besed,
•uporabe analitičnih
sposobnosti
Delovne izkušnje in navedeno
znanje ni pogoj.
Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko
delo, Redno zaposlitev,
Sodelovanje pri projektih
Kontakt:
caree@adacta.si
www.adacta.si
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Adacta
ADACTA je vodilni Microsoft Dynamics in Qlik Partner v regiji Adriatik
in vodilno podjetje v CEE regiji z rešitvami za zavarovalniško industrijo.
V 28 letih poslovanja smo namenili naše znanje in izkušnje razvoju in
implementaciji IT in poslovnih rešitev ter svetovanju na tem področju.
V svojih podjetjih v Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Osijeku, Beogradu,
Munchnu, Brnu, Londonu in Moskvi zaposlujemo preko 460 zaposlenih,
ki delajo na projektih za preko 400 strank, med katerimi so tudi nekatera
od največjih podjetij v regiji in izven nje. V naši mednarodni ekipi je
prav tako veliko ambicioznih študentov, ki so se odločili za začetek
karierne poti prav pri nas.
Prihajamo iz različnih kultur in jezikovnih okolij. Naši zaposleni se
z veseljem učijo novih tehnoloških in poslovnih znanj. Mednarodni
tim zaposlenih pa omogoča hitro učenje tujih jezikov – angleščina,
nemščina in ruščina so jeziki, ki se mešajo na poslovnih sestankih
ali na klepetu ob kavi.
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Imaš tudi ti željo organizirati dogodke kot je EESTEC JobFair ter obenem
potovati in spoznavati študente iz cele Evrope?

Spoznavni večer: sreda, 28. marec ob 19ih na Študentskem kampusu
Motivacijski vikend: 6. - 8. april v CŠOD Lipa
Redni sestanki: vsako sredo ob 19ih na Študentskem kampusu
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JobFair 2018
Zaposlitveni sejem
26. - 29. marec 2018
Fakulteta za elektrotehniko
Fakulteta za računalništvo in informatiko
Spletna stran: www.jobfair.si
Facebook: JobFairLjubljana
Twitter: #JobFairLJ
LinkedIn: JobFair - Sejem možnosti in priložnosti
EESTEC, društvo študentov elektrotehnike in računalništva
Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.eestec-lj.org
Informacije: info@eestec-lj.org
Facebook: www.facebook.com/eestecLjubljana
Twitter: twitter.com/eestecljubljana
YouTube: EESTEC LC Ljubljana
LinkedIn: EESTEC Ljubljana
Vodja projekta JobFair: EESTEC LC Ljubljana
Uredniki brošure: Vili Borštar, Nejc Mirtič, Žiga Agostini, Nejc
Kastelan, Eva Antloga, Jon Korenjak, Leja Poredoš, Toni Sarađan,
Filip Zupančič
Oblikovanje brošure: Nejc Mirtič, Vili Borštar
Lektura brošure: Žiga Agostini, Leja Poredoš, Vili Borštar, Nejc Mirtič
Tisk Brošure: IZI PRINT d.o.o.
Naklada: 1000
Ljubljana, marec 2018
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Oblikovanje
digitalne pokrajine
Pametne naprave generirajo ogromne količine
podatkov. Ključ do uspeha je preoblikovanje
velike količine podatkov v uporabno vrednost.

www.siemens.com/digitalization
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