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10.
LETO

Na Fakulteti za računalništvo 
in informatiko 
in Fakulteti za elektrotehniko

Shekaj si službo!
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Sejem možnosti in priložnosti
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Na Fakulteti za računalništvo in informatiko in Fakulteti za 
elektrotehniko

Univerza v Ljubljani
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Nagovor glavne organizatorke

</Iza Burnik
Organizatorka dogodka
JobFair 2017

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. 

Deset let pozneje smo si zadali enako nalogo s ciljem, da naše 
predhodnike počastimo in naredimo JobFair kot se šika. Leja, 
Eva, Gregor, Rok, Nejc in jaz že od konca septembra planiramo, 
sestankujemo, komuniciramo s predstavniki podjetji in ostalimi 
člani društva EESTEC, da bi ustvarili nepozaben dogodek. Želja, 
da bi omogočili vsem študentom elektrotehnike in računalništva, 
da pridobijo karierne priložnosti in stik s predstavniki gospodarstva, 
nas je gnala, da bi dogodek naredili vsem dostopen in dosegljiv. 
Sodelovanje z obema fakultetama in Kariernimi centri se je že več 
let izkazalo za uspešno in ključno za dobro vzdušje na samem 
dogodku. 

Dogodek je vsako leto bolj uspešen. Od vključitve hitrih zmenkov v 
program, vsako leto uspešne Okrogle mize in odličnega razmerja 
z vsakim od rednih partnerjev je pripeljalo do letošnje situacije, ko 
je bilo povpraševanje za sodelovanje večje kot so nam dopuščale 
kapacitete. Za ta super dosežek se moram v prvi vrsti zahvaliti 
našim predhodnikom, ki so trnjavo pot do zvezd deloma osvobodili 
in tako odprli dostop do novih poti.

Študentje - pridite na pot z nami in se nam pridružite na letošnjem 
JobFair-u! Predstavniki podjetij budno čakajo na vas, že samo en 
pogovor vam lahko spremeni pot vašega profesionalnega življenja. 
Da pa pot ne bo preveč osamljena pridite z družbo in si shekajte 
službo skupaj!
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</Gregor Balkovec </Iza Burnik </Leja Poredoš </Eva Burja

Leon Štefanič Južnič, Petra Tanković, Blaž Artač, Saša Janjić, Gregor Krmelj, 
Rok Čepin, Barbara Cankar, Mitja, Sebastjan

</Barbara Dimec</Rok Hudobivnik </Nejc Kastelan

JobFair organizacijska ekipa

Glavna organizatorka Koordinator za 
partnerstva

Koordinator za vsebino

Koordinatorka za 
logistiko

Koordinator za Hitre 
zmenke

Koordinatorka za PR

Koordinatorka za dizajn
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Nagovor predsednika društva EESTEC
Mednarodno društvo EESTEC je v lanskem 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 letošnjem 
šolskem letu smo tako izvedli kar nekaj odmevnih projektov, izmed 
katerih bi izpostavil mednarodno delavnico Bytes of Banking 2, ki 
smo jo organizirali v sodelovanju s podjetjem Halcom ter tekmovnje 
PLC+ s podjetjem Siemens. 

Delavnica Bytes of Banking, tekmovaje PLC+, 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 10. jubilejni JobFair ne bi bil mogoč brez naših 
podpornikov, zato bi se rad na tem mestu zahvalil Fakulteti za 
računalništvo in informatiko ter Fakulteti za elektrotehniko, 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 2017.

</Leon Štefanič 
Južnič
Predsednik
EESTEC LC Ljubljana
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Kdo smo EESTEC
Mednarodna organizacija EESTEC (Electrical 
Engineering STudents’ European assoCiation) 
je neprofitno in nepolitično združenje študentov 
iz univerz in inštitucij, ki deluje 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 40 
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 … ), 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 ob sredah ob 19:00 na Študentskem 
Kampusu.
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EESTEC Mednarodni Kongres
Po osmih letih ima med 22. In 28. aprilom EESTEC 
LC Ljubljana ponovno čast organizirati EESTEC 
kongres, ki je največje letno srečanje mednarodne 
organizacije EESTEC. Na njem sodeluje več 
kot 120 najvišjih predstavnikov združenja iz 49 
univerz iz 23 evropskih držav. Namen kongresa 
je izpopolnjevanje strategije delovanja združenja 
na vseh evropskih univerzah, ki so članice 
EESTEC-a, diskusije o tekočih problematikah 
v stroki, strokovno izpopolnjevanje članov, 
oblikovanje smernic k večji mobilnosti mladih na 
območju Evrope in izvolitev novega predsedstva, 
ki bo vodilo in usmerjalo organizacijo v naslednjem 
letu.

Za gostujočo državo je kongres edinstvena 
priložnost, da se predstavi v najboljši možni luči po 
celotni mreži organizacije EESTEC. Ravno zato 
pripravljamo bogat spremljevalni program, s katerim 
želimo povečati prepoznavnost Slovenije, 
predvsem kariernih možnosti in izobraževalnega 

sistema, med bodočimi inženirji in inženirkami. 
Poleg tega mednarodni dogodek takih razsežnosti 
posredno vpliva na večjo mednarodno mobilnost 
slovenskih študentov. 

Udeleženci kongresa so študentje zaključnih 
letnikov elektrotehnike in računalništva, ki imajo za 
seboj več let aktivnega udejstvovanja v EESTEC-u 
in so pridobili, poleg ključnih strokovnih znanj tekom 
študija, tudi delovne navade in kompetence, kot so 
samoiniciativnost, prilagodljivost, komunikativnost 
in delo v ekipi.

Za uspešno izvedbo dogodka se obračamo na 
zainteresirana podjetja in institucije, ki delijo našo 
vizijo in so pripravljena podpreti EESTEC kongres 
ter s tem povečati tako lastno mednarodno 
prepoznavnost, kakor tudi prepoznavnost 
Slovenije, med ključnimi deficitarnimi kadri 
prihodnosti.
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Program
Razširite svoja obzorja in ne 
odlašajte z odločitvijo! Udeležite 
se brezplačnih predavanj in 
delavnic v sklopu zaposlitvenega 
sejma JobFair. Na njih ne bo 
manjkalo raznolikih, poučnih in 
uporabnih vsebin.
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</Četrtek, 9. marec
16:00 - 18:00 Karierni Centri: “Pripravljalna 
delavnica za JobFair” (predavalnica P3 na FE) 
     
</Ponedeljek, 13. marec
08:00 - 15:30 Stojnice (LTFE, AGILEDROP, 
MESI, LXNAV, Gorenje, Špica, Mahle Letrika, 
SafeSize, Elektrina (Interblock))
09:00 - 14:00 Karierni Centri: “CV klinika v SLO 
jeziku” (Garaža na FRI)
10:00 - 10:30 Uradna otvoritev sejma JobFair 
2017 (avla FRI)
16:00 - 18:00 Karierni Centri: “Pripravljalna 
delavnica za JobFair” (predavalnica P21 na FRI)

</Torek, 14. marec
08:00 - 15:30 Stojnice (NIL, AGILEDROP, Krka, 
Agilcon, Gorenje, Arnes, Cosylab, SafeSize, 
CREA)
09:00 - 14:00 Karierni Centri: “CV klinika v 
ENG jeziku” (Garaža na FRI)

</Sreda 15. marec
08:00 - 15:30 Stojnice (Symphony EYC, 
Iskraemeco, Marand, iSYSTEM, Biosistemika 
(SciNote), Eurosender, Medius, Beenius, Ekipa2 
d.o.o.)
09:00 - 14:00 Karierni Centri: “CV klinika v SLO 
jeziku” (Garaža na FRI)
11:15 - 12:00 Ekipa2 d.o.o.: “Pot do uspeha 
Talking Tom and Friends” (Luka Renko, VP of 
Technology) (predavalnica P18 na FRI)
14:00 - 16:00 Karierni Centri: “Pripravljalna 
delavnica za Hitre Zmenke” (predavalnica P4 na 
FRI)

</Četrtek 16. marec
08:00 - 15:30 Stojnice (Symphony EYC, 
Iskraemeco, Comtrade, GEN-I, Biosistemika 
(SciNote), u-blox, Medius, Beenius, Ekipa2 
d.o.o.)
09:30 - 12:00 Hitri zmenki s predstavniki 
podjetij (knjižnica na FRI)
17:00 - 18:30 Okrogla miza: “Varnost v IoT” 
(predavalnica P1 na FE)
18:30 - 20:00 Prigrizki in mreženje 
(večnamenski prostor na FE)

Program sejma JobFair
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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.

V zadnjih letih so bili Hitri zmenki odlično sprejeti in število študentov 
je presegalo razpoložljiva mesta. 

Vse študente vljudno vabimo, da si shekajo službo in se prijavijo! 

Prijave potekajo preko spletne forme, ki 
jo najdeš na internetni strani 
www.jobfair.si ali Facebook dogodku. 
**Predpogoj za udeležbo na Hitrih zmenkh je udeležba na pripravljalni 
delavnici Kariernih centrov, termini so navedeni v programu.

Podjetja:
4th Office

Adacta
AGILEDROP

Beenius
Comtrade

Cosylab
Elektrina (Interblock)

Eurosender
Gorenje
Halcom
Infinum

Iskraemeco
iSYSTEM
Marand
Medius

Ekipa2 d.o.o.
NiteoWeb

SafeSize
NIL

Biosistemika (SciNote)
Špica

Sportradar
Symphony EYC

u-blox
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Okrogla miza: “Varnost v IoT”
Internet stvari (IoT) je iz dneva v dan bolj priljubljen, saj se zna v omrežje povezati in medsebojno 
komunicirati vedno več naprav, sam sistem pa nam olajša vsakodnevna opravila. Vsekakor pa lahko s 
površno implementacijo tega sistema nehote ustvarimo marsikatere nove varnostne probleme.

Kdo je trenutno v prednosti - uporabniki ali hekerji? Kdo skrbi za varnost? Katere nove metode 
zavarovanja se razvijejo vsak dan? Ali pa se lahko kljub dobri osveščenosti o varnosti v IoT sistemih 
vedno popolnoma zavarujemo pred hekerji?

Na takšna in podobna vprašanja bodo odgovore in svoja mnenja, ter poglede v obliki vodene debate s 
strani Marka Milenkoviča podali govorci letošnje Okrogle mize:

• Prof.dr. Andrej Kos, predstojnik Laboratorija za telekomunikacije FE
• Prof.dr. Andrej Brodnik, predstojnik Laboratorija za vseprisotne sisteme FRI
• Mag. Željko Plesac, razvojni inženir v podjetju Infinum
• Gorazd Božič, vodja nacionalnega centra za odzivanje na omrežne incidente SI-CERT, ki deluje 
pod okriljem Arnesa
• Samo Jerman, vodja varnostne ekipe v podjetju NIL

Vabimo vas, da se debati pridružite v četrtek, 16.3. ob 17.15 uri 
na Fakulteti za elektrotehniko v predavalnici P1!
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Ekipa2 d.o.o.: “Pot do uspeha 
Talking Tom and Friends”

Vas zanima, kako je Talking Tom prvič spregovoril? Odgovorili 
vam bomo na to in še več. Razkrili vam bomo številne skrivnosti 
razvoja mobilnih aplikacij ter zaupali, od kod črpamo podatke za 
nenehne izboljšave. Poleg tehničnih podrobnosti boste izvedeli tudi, 
kakšna je naša strategija, ki nam omogoča uspešno združevanje 
dela in zabave. Ne zamudite predavanja predstavnika Ekipe2 
d.o.o., hčerinske družbe mednarodnega podjetja Outfit7 Limited, in 
pokukajte v zakulisje globalne uspešnice Talking Tom and Friends.

Predavatelj: Luka Renko, VP of Technology
Lokacija: P18 na FRI
Čas: Sreda 15. marec ob 11.00
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Karierni centri UL

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada.

Pon., 13. marec 
od 9:00 do 14:00 

Garaža na FRI

“Klinika za CV v slovenskem 
jeziku”

PRIJAVI SE NA: 
klemen.marincic@uni-lj.si

Tor., 14. marec
od 9:00 do 14:00 

Garaža na FRI

“Klinika za CV v angleškem 
jeziku”

PRIJAVI SE NA:  
aleksandra.radusinovic@uni-lj.si

Sre., 15. marec 
od 9:00 do 14:00 

Garaža na FRI

“Klinika za CV v slovenskem 
jeziku”

PRIJAVI SE NA: 
tina.kozickolsek@uni-lj.si

Karierni centri Univerze v Ljubljani (KC UL) vas, študentke in 
študente, preko različnih aktivnosti spodbujamo, da ste že v času 
študija čim bolj aktivni, da se udeležujete različnih dogodkov, se 
povezujete z delodajalci, pridobivate dodatne spretnosti in tako 
poskrbite za svojo čim boljšo zaposljivost po končanem študiju.

Vabimo vas, da se povežete z vašo karierno svetovalko Andrejo 
Jurček in se udeležujete kariernih informiranj in svetovanj, delavnic, 
posvetov o izzivih v tujini, podjetništvu , pripravništvu, Skype 
svetovanj s svetovalci iz tujine, hitrih zmenkov z delodajalci in 
predstavitev delodajalcev na fakultetah in obiskov v dejanska 
delovna okolja. V okviru sejma JobFair vas vabimo na CV kliniko.
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Podjetja
Ključ čisto vsakega uspešenega in 
zanimivega sejma so podjetja, ki 
na njem sodelujejo. Ponosni smo, 
da vam lahko predstavimo vse 
sodelujoče na sejmu JobFair 2017.
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PON., 13. marec
1. LTFE
2. AGILEDROP
3. MESI
4. LXNAV
5. Gorenje
6. Špica
7. Mahle Letrika
8. SafeSize
9. Elektrina 
    (Interblock)

TOR., 14. marec
1. NIL
2. AGILEDROP
3. Krka
4. Agilcon
5. Gorenje
6. Arnes
7. Cosylab
8. SafeSize
9. CREA

SRE., 15. marec
1. Symphony EYC
2. Iskraemeco
3. Marand
4. iSYSTEM
5. SciNote 
6. Eurosender
7. Medius
8. Beenius
9. Ekipa2 d.o.o.

ČET., 16. marec
1. Symphony EYC
2. Iskraemeco
3. Comtrade
4. GEN-I
5. Biosistemika 
    (SciNote)
6. u-blox
7. Medius
8. Beenius
9. Ekipa2 d.o.o.

Razpored podjetij na stojnicah
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Gorenje
Gorenje, eden vodilnih evropskih proizvajalcev aparatov za dom. 
Razvijamo inovativne, tehnološko napredne, okolju prijazne ter 
oblikovno izjemne aparate in rešitve, ki uporabnikom lajšajo in 
lepšajo vsakdan. 
• S svojimi tehnološko najnaprednejšimi izdelki in rešitvami za dom 
smo prisotni skorajda povsod po svetu: aparate globalnih znamk 
Gorenje in Asko ter šestih lokalnih blagovnih znamk uporablja več 
milijonov zadovoljnih uporabnikov na več kot 90 trgih.
• Sodelujemo s svetovno znanimi oblikovalci, kot so Ora Ïto, 
Starck, VW, Karim Rashid, Pininfarina, in imamo lasten, svetovno 
priznan oblikovalski studio s sedežem v Sloveniji, ki je za izdelke 
Gorenje osvojil že prenekatero prestižno oblikovalsko nagrado, 
npr. več nagrad Red Dot, Elle Decoration Russia, iF Design Home 
Award. 

Smo ljudje za ljudi.
Smo eden izmed virov inspiracije in idej za razvoj novih izdelkov in 
storitev, in hkrati vir strokovnega znanja, ki vizijo preprostejšega in 
kakovostnega življenja tudi uresničuje:
• Zaposlujemo več kot 10 tisoč sodelavcev 42 različnih narodnosti, 
ki jih družijo in motivirajo skupne vrednote: odgovornost, 
inovativnost in podjetnost. 
• Podpiramo nenehno osebno in profesionalno rast, zato 
zaposlenim omogočamo različne oblike izobraževanja in 
izpopolnjevanja doma in v tujini. 
• Vzgajamo bodoč vrhunski kader, ki se mu obeta kariera v 
mednarodnem okolju. 

Iščemo motivirane, inovativne, učinkovite, agilne posameznike, ki 
so v stiku, če ne celo korak pred najnovejšo tehnologijo.

Dobrodošli so vsi, ki bi se radi spopadli z zanimivimi, edinstvenimi, 
mednarodnimi izzivi na področju elektrotehnike, računalništva in IT 
tehnologij ter oblikovali prihodnost našega vsakdanjika. 

Področje:
Elektronika, Informatika, 

Programiranje, Mehatronika, 
Razvoj, Oblikovanje in 

proizvodnja gospodinjskih 
aparatov

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:
kadri@gorenje.com

www.gorenjegroup.com

Na stojnici:
Ponedeljek,13. marec 

Torek, 14. marec
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V naš tim vabimo: 
• študente elektrotehnike, ki pridobivajo znanje in praktične izkušnje pri načrtovanju kompleksnih 
elektronskih vezij ter elektromagnetizma, in študente s poglobljenim znanjem regulacij,
• študente računalništva in informacijskih tehnologij s poglobljenim poznavanjem in veseljem do 
programiranja kompleksnih mikrokrmilniških vgrajenih sistemov ter študente, ki imajo znanja s 
področij SAPa (sistemska znanja, aplikativna znanja, programiranje ABAP, SAP HANA), elektronske 
komunikacije, integracije, elektronske izmenjave podatkov (SAP PI, SAP AIF), razvoja z orodji v 
Microsoft okolju (MS Visual studio, .NET framework, podatkovna baza SQL, Sharepoint), razvoja 
mobilnih aplikacij (Ios, Android, HTML5), razvoja digitalnih storitev in spletnih tehnik (SAP Hybris) ter 
ravnanje s podatki (Data scientist). 

K sodelovanju vabimo tudi študente, ki imajo informacijska znanja o podatkovnih skladiščih, obdelavah 
podatkov in podatkovnih strukturah ter znanja o informacijski varnosti (varovanje podatkov, tehnike 
informacijske varnosti, obvladovanje tveganj, poznavanje IT politik in standardov na tem področju). 
Želimo tudi sodelovati z bodočimi IT strokovnjaki, ki pridobivajo znanja s področij računalniškega 
načrtovanja in avtomatizirane proizvodnje (CAD/CAE) v podporo Industriji 4.0, avtomatizacije proizvodnje 
ter strokovnjaki s področij arhitekture in upravljanja komunikacijske infrastrukture, podatkovnih omrežij, 
sistemske administracije kompleksnih IT okolij in privatnih oblakov ter testiranja aplikacij. 
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u-blox
Swiss-based, u-blox 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. u-blox was founded in 1997 as a spin-
off from Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH) and 
currently employs about 1000 people in 22 different countries in 
Europe, Asia and in the USA. The headquarters is in Thalwil (Zurich, 
CH), the only Italian R&D Centre in Sgonico (Trieste) employs 
about 130 people of whom almost 95% are Telecommunications/
Electronics and Information Technology engineers. We enable our 
customers to locate, communicate with, and accelerate the design 
of their products.

Our main markets are: 
• Industrial (fleet management, remote monitoring and control, 
remote displays, point-of-sales etc.) 
• Automotive (navigation, road pricing, emergency calls etc.) 
• Consumer (smartphones and mobile internet devices, cameras, 
bike computers etc.) 

u-blox runs a fabless business model. We have in-depth knowledge 
of the complete production chain from chip design, hardware and 
software development, verification and characterization up to 
supporting customers with their integration in-house. Production 
is done by our partners which are the world’s leading contract 
semiconductor fabrication and module assembly companies. u-blox 
offers a wide range of career opportunities worldwide in research & 
development, quality, sales, marketing, customer support, logistics 
and administration. Our organization is centered on clearly defined, 
entrepreneurial teams with ambitious goals. These teams depend 

Field:
Electronics, 

Telecommunications, 
Informatics, Programming, 

Database

Searching:
Graduate of the Faculty 

of Electronics or 
Telecommunications 

Engineering, graduates in 
Computer Science

Offering:
Internship, Full-time job

Contact:
paola.reina@u-blox.com

www.u-blox.com

JobFair Stand:
Thursday, 16th March
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not only on contribution and commitment, but also on the personality 
and team spirit of every individual involved. As a niche, medium-sized 
enterprise in Italy, u-blox Italia S.p.A. offers attractive employment 
conditions and a challenging and collegial work environment. The 
opportunity to discuss and exchange ideas is fundamental to us and 
we encourage it.

We live out an open door policy culture and promote internal 
communication through monthly staff information meetings. 

Can YOU manage a billion-vehicles fleet with 2cm2-area cellular 
devices? 

Can YOU transfer data at 300 Mbps with just 2 MIMO antennas, a 
battery and a silicon sliver? 

Can YOU keep your battery powered clock anywhere in the earth 
with an accuracy of 1s per year? 

Can YOU read your wireless sensor from the web without replacing 
the battery for more than 10 years?

Can YOU receive your wireless sensor buried in the ground from 
several kilometers away? 

If you are challenged by these topics, then we are looking for YOU! 
Join us at https://www.u-blox.com/en/open-jobs !
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Sportradar
Družba Klika, po novem Sportradar, je bila ustanovljena leta 2003 
kot moderen laboratorij za razvoj programske opreme, ki še posebej 
poudarja razvoj novih revolucionarnih tehnologij ter izvaja moderne, 
na uporabnika naravnane zasnove izdelka. S predanostjo kakovosti 
in odlično uporabniško izkušnjo smo kmalu postali vodilna družba 
za razvoj programske opreme v območju, ki dela za nekatere izmed 
najboljših strank v srednji Evropi. 

Od leta 2012 je družba Klika del skupine Sportradar – vodilnega 
ponudnika podatkovnih storitev, povezanih s športom in stavami. 
Smo prava mednarodna organizacija, saj zaposlujemo več kot 1.600 
oseb na več kot 30 lokacijah po svetu. Našo hitro rast 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. 

Avgusta 2016 se je družba Klika tudi uradno preimenovala v 
Sportradar in s tem zaključila še zadnje poglavje integracije v 
skupino Sportradar.

Področje:
Informatika, Programiranje, 

Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje

Iščemo:
Razvijalca Android aplikcij, 

Java back-end razvijalce, Data 
scientiste

Nudimo:
študentsko delo, redno 

zaposlitev

Kontakt:
s.dudnjik@sportradar.com

www.sportradar.com
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SafeSize
SafeSize® - Matching people with shoes that fit.

SafeSize® je vodilno podjetje na področju tehnologije virtualnega 
pomerjanja obutve. Svojim uporabnikom nudimo najbolj napredno 
orodje za analizo ter optimizacijo udobja in prileganja tako modne 
kot tudi športne obutve. Naše storitve in produkte uporabljajo 
prodajalci odrasle in otroške obutve v tradicionalnih trgovinah in na 
spletu.

SafeSize® programske rešitve, skupaj z lastnimi 3D merilniki 
stopal in čevljev, pomagajo trgovcem povečati prodajo, konverzijo 
obiskovalcev v kupce in zmanjšati število vrnjenih izdelkov. S 
svojimi izdelki in storitvami smo prisotni tako na evropskem kot tudi 
ameriškem trgu. Naše merilnike in predlagalni sistem uporabljajo 
kupci v priznanih športnih in modnih obutvenih verigah v Avstriji, 
Nemčiji, Nizozemskem, Belgiji in drugod. V sodelovanju z vodilnimi 
svetovnimi proizvajalci in prodajalci obutve ter milijoni potrošnikov 
smo organizirali največjo zbirko podatkov o obutvi in stopalih na 
svetu.

Nedavno smo uspešno zaključili drugi krog financiranja s strani 
podjetij zasebnega lastniškega in tveganega kapitala, s ciljem 
odpiranja novih trgov ter nadaljnjega razvoja produktov in storitev 
za prodajalce obutve.

Smo lastniki več patentov, razvijamo produkte, ki so inovativni in 
utirajo pot sodobnemu načinu prodaje obutve. Znotraj hišnega 
R&D tima smo v preteklih letih razvili sedem generacij merilnikov 
stopal, s katerimi uporabnikom izmerimo stopalo v 2D ali 3D 
tehnologiji. Razvili in patentirali smo tudi natančen 3D merilnik, s 
katerim izmerimo notranjost čevlja. Z lastnimi grafičnimi in drugimi 
računalniškimi programi le te podatke obdelujemo in uporabljamo 
pri razvijanju lastnih predlagalnih algoritmov.

Področje:
Informatika, Programiranje, 

Spletno programiranje, Umetna 
inteligenca, Podatkovne baze

Iščemo:
Diplomanta FRI ali FE, s 

poznavanjem Java, Nodejs, 
JavaScript, ORM frameworks 
(JPA/Hibernate), SQL (MySql, 
Oracle), NoSql (DynamoDB), 

Maven, Continuos Integration, 
Testno okolje (Junit, TestNG), 

TDD, znanje na področju 
aplikacijskih strežnikov (Tomcat, 
Jetty), AWS (Elastic Beanstalk, 

Lambda, DynamoDB, API 
Gateway, S3, ..), frontend 

razvoj, dobro razumevanje 
orodij za verzije programske 

kode (Git, SVN).

Nudimo:
Študentsko delo, Redno 

zaposlitev

Kontakt:
info@safesize.com
www.safesize.com

Na stojnici:
Ponedeljek, 13. marec

Torek, 14. marec
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Naš IT oddelek uporablja backend tehnologije, ki vključujejo Javo, 
NodeJS, C / C ++, podatkovne baze MySQL, Oracle, DynamoDB. 
Svojim strankam nudimo storitve v oblaku pri Amazon Web Services, 
od leta 2014 pa smo tudi Amazonov APN Standard Technology 
Partner.

Sedež podjetja SafeSize® je na Nizozemskem, tehnološki center 
pa se nahaja v Ljubljani. Našo ekipo sestavljajo doktorji znanosti 
in programerji, s čimer znanost združujemo z najsodobnejšimi 
tehnologijami na področju informacijskih tehnlogij. V svoje vrste 
vabimo posameznike, ki so zmožni kritičnega in kreativnega 
razmišljanja ter inovativnega reševanja problemov. Delo poteka v 
mednarodnem timu in v podjetju, ki ceni zdravo ravnovesje med 
delom in življenjem. Poleg učenja od naših izkušenih IT in R&D 
strokovnjakov doma in v tujini, je omogočeno tudi sodelovanje 
na konferencah in izobraževalnih tečajih, s čimer poskrbimo za 
profesionalno in karierno rast svojih zaposlenih. Če vas zanima delo 
v vodilnem podjetju na področju virtualne tehnologije pomerjanja 
obutve, ste kreativni ter si želite novih znanj in izkušenj, nam pošljite 
vaš življenjepis in motivacijsko pismo na info@safesize.com.
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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 (ang. Life sciences). S svojimi izdelki in storitvami 
smo prisotni na mednarodnih trgih, predvsem na področju ZDA in 
Evrope.

Naša velika prednost je povezovanje znanja in izkušenj iz bioloških 
ved ter znanja s področja ITja, saj polovico naše ekipe sestavljajo 
doktorji znanosti s področja ved o življenju, drugo polovico pa 
programerji. O najnovejših trendih na BIO-IT področju pišemo tudi 
na našem blogu Splice – Coffee Break news for Life Scientist (www.
splice-bio.com).

Naše storitve vključujejo pisanje specifikacij, kodiranje, testiranje in 
vzdrževanje. Na ta način podjetjem, ki delujejo na področju ved o 
življenju, nudimo prilagojene softwareske rešitve. Naše reference 
vključujejo številna vodilna podjetja na področju znanosti, kot so 
Gilson, Agilent, Rosche, Fortitude in drugi.

Zadnji produkt imenovan sciNote, smo na trg lansirali februarja 
2016. Ustvarili smo tudi istoimensko podjetje sciNote LLC v ZDA 
(Wisconsin). sciNote je odprtokodni elektronski laboratorijski 
dnevnik (ang. ELN), namenjen raziskovalcem s področja ved 
o življenju. sciNote deluje kot spletna aplikacija v oblaku, ki 
omogoča raziskovalcem, da na sistematičen način shranjujejo 
svoje podatke. sciNote je zasnovan tako, da je uporabniku prijazen, 
hkrati pa zanesljiv in omogoča popolno sledljivost podatkov, ki je 
za raziskovalce bistvenega pomena. Ključni doprinos sciNote je 
povečanje sledljivosti rezultatov v znanosti, preprečevanje izgube 
podatkov, deljenje in ponovna uporaba podatkov, kar je v skladu z 
evropskimi kot tudi ameriškimi smernicami.

Po uspešni Kickstarter kampanji, ki smo jo zaključili decembra 
2015, se nam je pridružilo že več tisoč uporabnikov. V podjetju 

Področje:
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:
info@biosistemika.com
www.biosistemika.com

www.scinote.net

Na stojnici:
Sreda 15. marec

Četrtek 16. marec
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verjamemo, da je odportokodna programska oprema temelj za 
dovolj hitro prilagajanje programske opreme potrebam na trgu.

Pri razvoju programske opreme sledimo najsodobnejšim trendom 
razvoja, vključno z uporabo t.i. SCRUM metodologije razvoja ter 
uporabo programskih jezikov kot sta Ruby in Java. Zaposlenim 
nudimo odlične delovne pogoje v mladi ekipi, kjer je izmenjava 
mnenj in izkušenj bistvenega pomena za razvoj podjetja. Zaposleni 
se tudi redno izobražujemo in s tem sledimo zadnjim trendom na 
posameznih področjih delovanja.

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

Veselimo se snidenja z vami!
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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. Podjetje 
je sestavljeno iz računalniških inženirjev, ki imajo skupaj preko 
20+ različnih certifikatov iz področja programiranja, načrtovanja 
sistemov in administracije podatkovnih baz. S standardom ISO 
9001 je 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. 

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. Ogrodje omogoča ekstremno hitro izdelavo spletnih aplikacij 
za večje število razvijalcev hkrati in zagotavlja enoten dizajn in 
uporabniško izkušnjo skozi celotno aplikacijo. Zadnje orodje, ki je 

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:
Sreda 15. marec

Četrtek 16. marec
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plod dela Mediusovih razvijalcev je MediusForms, pametno orodje 
za izdelavo spletnih obrazcev, ki jih urednik/administrator spletne 
aplikacije izdela brez programiranja. Spletne obrazce enostavno 
opremi s poslovnimi in validacijskimi pravili, poveže z zunanjimi 
viri podatkov in jih vgradi v obstoječe spletne aplikacije. Poleg 
produktov, ki podjetju in njenim partnerjem omogočajo enostaven 
razvoj in izdelavo sistemov Medius ponuja še produkt iz področja 
mobilnega plačevanja. MediusCloudSE je oblačna storitev, ki 
omogoča emulacijo brezstičnih pametnih kartic z uporabo mobilnega 
telefona. MediusCloudSE se uporablja v področju bančništva, 
javnega transporta, turizma oziroma povsod, kjer se pojavlja 
potreba po prehodu iz klasične kartične na mobilno tehnologijo. 
Na primer plačevanje s kreditnimi karticami, odklepanje hotelske 
sobe, zbiranje točk na kartici zvestobe, najem mestnega kolesa je 
z uporabo MediusCloudSE API-ja izvesti kar z uporabo mobilnega 
telefona. MediusCloudSE je zmagovalec tekmovanja EuroCloud 
Awards 2016 v kategoriji najboljših zagonskih podjetjih, ki ponujajo 
oblačne storitve v Evropi.
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Iskraemeco
Metering is our Business
Iskraemeco, d.d. je eden izmed vodilnih ponudnikov na področju 
merilne tehnologije. Podjetje že sedem desetletij ponuja kakovostne 
izdelke in storitve, ki energetskim podjetjem po celem svetu 
omogočajo učinkovito rabo energije. Iskraemecov portfelj vključuje 
števce električne energije za različne aplikacije, izdelke za 
komunikacijo, programsko opremo za upravljanje merilnih podatkov 
in podporne storitve. 

Energetskim podjetjem zagotavljamo izdelke in storitve, ki jim 
bodo pomagali obvladovati tudi izzive v prihodnosti. Zavedamo se, 
da so trajnostni razvoj, zadovoljstvo uporabnikov in učinkovitost 
poslovanja ključni elementi za izgradnjo pametnega omrežja.

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

V želji slediti svojim ciljem trajnostnega razvoja se ukvarjamo 
z vsemi ključnimi izzivi, s katerimi se danes sooča elektronska 
industrija (energijska intenzivnost, delovni standardi, uporaba 
konfliktnih surovin (3TG), pomanjkanje surovin in elektronski 
odpadki). Navedene izzive premagujemo z vzpostavljanjem nadzora 
nad celotno nabavno verigo, uveljavljanjem najvišjih standardov in 
zmanjšanjem izpostavljenosti tveganjem na nestabilnih trgih surovin 
po vsem svetu.

Osredotočenost na prihodnost
S števci, ki so prilagojeni zahtevam različnih trgov, s številnimi 
komunikacijskimi možnostmi in podpornimi storitvami, pomagamo 

Področje:
Elektronika

Iščemo:
Diplomante FE, FRI, FS

Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko 

delo, Redno zaposlitev, 
Sodelovanje na delavnicah

Kontakt:
sabina.kalan@iskraemeco.com

www.iskraemeco.si

Na stojnici:
Sreda 15. marec

Četrtek 16. marec
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energetskim podjetjem oblikovati prihodnost na področju upravljanja 
z energijo. Naši izdelki, storitve in celostne rešitve jim omogočajo, 
da se povsem osredotočijo na izgradnjo boljše prihodnosti za svoje 
odjemalce.

Celovit portfelj izdelkov pametnega merjenja omogoča 
elektrodistribucijam in odjemalcem učinkovito upravljanje z 
energijo. Pametno merjenje zagotavlja elektrodistribucijam ustrezne 
podatke za učinkovito upravljanje z energijo, načrtovanje porabe 
in doseganje stroškovno učinkovitega delovanja. Uporabnikom 
omogoča delovanje v skladu s trajnostnim razvojem in znižuje 
njihove stroške električne energije.
 
Eden največjih oddelkov za Razvoj in raziskave
Razvoj Iskraemeca skozi leta je bil zaznamovan z rastjo portfelja 
izdelkov in storitev ter z nenehnim širjenjem prisotnosti na 
mednarodnem trgu. Že od ustanovitve leta 1945 so zaposleni v 
Iskraemecu združevali dragocene izkušnje, inovacije in razumevanje 
potreb kupcev v celovite rešitve za upravljanje energije. Eden 
največjih oddelkov za Razvoj in raziskave v panogi (v Evropi) 
napredne ideje pretvarja v realnost in zagotavlja elektrodistribucijam 
kakovostne in trajnostne energetske rešitve za prihodnje generacije.
Danes upravljamo z uveljavljeno mrežo partnerjev, hčerinskih 
podjetij in proizvodnih obratov, ki ponujajo zanesljivo in učinkovito 
podporo celotni bazi strank.
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EKIPA2 d.o.o. (del skupine Outfit7)
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.
Besedna zveza, ki jo poznajo milijoni po vsem svetu. Naše mobilne 
aplikacije, videi in vsebine na družabnih medijih vsak dan pričarajo 
nasmeh na obrazu ljubiteljem nalezljivo zabavnih družinskih vsebin. 
Outfit7 Limited po številu prenešenih mobilnih iger spada med 10 
največjih razvijalcev na svetu.
 
Do tega izjemnega uspeha smo prišli s strastjo do dela in željo po 
ustvarjanju zabave in veselja za naše uporabnike. Smo mlada in 
ambiciozna ekipa, ki ne sledi zgolj svetovnim trendom ampak jih 
predvsem ustvarja.
 
Talking Tom and Friends v številkah:
 
· več kot 5,9 milijarde prenosov aplikacij,
· več kot 348 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov naših aplikacij,
· več kot 11,6 milijarde ogledov na YouTube kanalih,
· več kot 29 milijonov Facebook fanov.
 
Ponudba je na mizi. Vas zanimajo najboljši na svetu? Nas zanimajo. 
Zato potrebujemo vas. Mlade in kreativne vrhunske talente s 
področja razvoja iger.
 
Outfit7 Talent Camp
Po izjemnem odzivu in uspehu v preteklih dveh letih, tudi letos 
prirejamo strokovno delavnico za razvijalce iger. Namenjena je 
kreativnim posameznikom, ki jih zanima širše področje razvoja 
iger. Outfit7 Talent Camp bo letos potekal med 14. in 28. julijem v 
Ljubljani. Za udeležence bomo pripravili 14 izjemnih dni ustvarjanja, 

Področje:
Družinska zabaviščna industrija 

Iščemo:
 Analitik ekonomije iger, 

Podatkovni analitik, Razvijalec 
iger v okolju Unity3D, Razvijalec 

Android mobilnih aplikacij, 
Razvijalec iOS mobilnih 

aplikacij, Skrbnik kakovosti, 
Skrbnik kakovosti/zaledni 

sistemi, Skrbnik avtomatskega 
testiranja

Nudimo:
Študentsko delo, Redno 

Zaposlitev, Sodelovanje na 
Outfit7 Talent Campu

Kontakt:
jobs@outfit7.com
www.outfit7.com

Na stojnici:
Sreda, 15. marec

Četrtek, 16. marec
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izobraževanja in mreženja. Glavna kriterija pri izbiri kandidatov bosta kreativno razmišljanje in sveže 
ideje s področij programiranja, analize podatkov, produktnega menedžmenta, 2D in 3D oblikovanja itd. 
Tisti, ki bodo prikazali največ znanja in veščin, bodo imeli možnost kasnejše zaposlitve. Več informacij 
na FB Outfit7 Talent Camp. Dobrodošli.
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Symphony EYC
Smo vodilno svetovno podjetje za programske rešitve pri podpori in 
optimizaciji procesov v oskrbovalni verigi, upravljanju in analizi ter 
načrtovanju blagovnih kategorij, s tem pa tudi zagotavljanju boljših 
nakupnih izkušenj potrošnikov.

Symphony EYC 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.

Široka paleta rešitev in storitev podjetja Symphony EYC strankam 
omogoča zvečanje dobičkonosnosti z zagotavljanjem natančno 
usmerjene ponudbe prek vseh prodajnih kanalov, obenem pa tudi 
podporo pri zanesljivem in odzivnem poslovanju v maloprodaji ter 
izvajanju procesov v oskrbovalni verigi. 

Področje:
informatika, spletno 

programiranje, android/IOS 
programiranje, informacijski 

sistemi, ORACLE, DB, 
JAVASCRIPT, XLM5, CSS, 

J2EE,WEBSERVICES,SHEL, 
C++, android/IOS programiranje

Iščemo:
Študenta računalniške, 

matematične fakultete ali 
druge tehnične fakultete. 

Študenta, ki si želi dela 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. Izobraežvanje in 

usposabljanje ter stimulativno 
plačilo. Možnost redne 

zaposlitve.

Kontakt:
job.si@eyc.com
www.eyc.com.si

Na stojnici:
Sreda, 15. marec

Četrtek, 16. marec
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S svojimi programskimi rešitvami Symphony GOLD 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 EYC 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.
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Beenius
Podjetje Beenius je ponudnik rešitev za interaktivno televizijo 
in konvergenčne komunikacije. Smo ponudnik tehnologije, ki 
telekomunikacijskim operaterjem zagotavljanja nudenje naprednih 
storitev skozi platformo, ki v osnovi služi predvajanju video 
vsebin. Naše konkurenčne prednosti so predvsem visoka stopnja 
podprtih funkcionalnosti, uporaba modernih tehnologij in tehnične 
inovativnosti, ki se izražajo v inovativnih lastnih produktih iz česar 
izvira tudi naša vizija - postati gledalčeva prva izbira. »Viewers‘ first 
choice!«
 
Naše poslanstvo je zagotavljanje platforme, ki omogoča ponudbo 
personaliziranih video vsebin na STB (Linux in Android), TV 
(Android) in na »pametnih« napravah. Z navedenim želimo ponuditi 
udobje izbire in relevantnost video vsebine uporabnikom. S tako 
platformo operaterjem ponujamo rešitev, ki omogoča hitrejšo 
penetracijo, večjo uporabo storitev in dodatne komplementarne 
storitve, ki operaterju z Beenius platformo prinesejo višji zaslužek 
in zadovoljne kupce.
 
Poleg obstoječih strank 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). Naši ciljni trgi (direktno in preko partnerjev) so države 
Jugovzhodne Evrope, Portugalska, Španija, Latinska Amerika, 
Države Bližnjega vzhoda in Severna Amerika.

Področje:
Unified TV Platform, Linux 

STB Application, Android STB 
Application 

Iščemo:
 Delo v mladem in 

sodelovalnem kolektivu, delo 
v sproščenem in fleksibilnem 
delovnem okolju, mentorstvo, 

veliko delovnih izzivov in 
pestrost delovnih izkušenj, 

študentsko delo s kasnejšo 
možnostjo zaposlitve.

Nudimo:
Front-End Developerje, Back-

End Developerje, Android 
Developerje, IOS Developerje.

Kontakt:
www.beenius.tv

Na stojnici:
Sreda, 15. marec

Četrtek, 16. marec
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AGILEDROP
AGILEDROP pomaga digitalnim agencijam pri razvoju spletnih 
rešitev s platformo Drupal.

Iščemo razvijalce, ki poznajo PHP, MySQL, HTML in CSS. 
Poznavanje sistema Drupal je prednost, ni pa nujno, če te veseli 
učenje novih tehnologij.

Kaj ponujamo:

Kot novincu ti namenimo do tri mesece uvajanja z dodeljenim 
mentorjem. Za optimalno delo dobiš službeni Apple Macbook in dva 
zaslona. Z novimi izkušnjami in odgovornostmi pa lahko pričakuješ 
tudi napredovanje. Sodelavci in nadrejeni se spoznavamo tudi v bolj 
sproščenem in zabavnem okolju, kot je izlet ali piknik. Nekajkrat 
letno se udeležimo mednarodnih konferenc, da ostanemo v koraku 
s časom.

Prednosti za delo pri nas:

Vsak izziv na projektu bo priložnost, da se naučiš nekaj novega in 
napreduješ. Nadure in delo med vikendi so prostovoljni, a vedno 
dodatno izplačani. Sklepamo pogodbe za nedoločen čas s poskusno 
dobo treh mesecev. Da osvežiš in nadgradiš znanje angleščine, 
ti sofinanciramo jezikovni tečaj. Trud vedno pohvalimo, izjemne 
rezultate pa tudi finančno nagradimo. V pisarni si privošči zdrave 
prigrizke, sladke pregrehe in močno kavo. Ko postaneš samostojen 
lahko delaš od doma, občasno ali stalno. Spoštujemo ravnovesje 
dela in počitka, zato želimo, da si ob popoldnevih in koncih tedna 
napolniš baterije in jih preživiš z družino in prijatelji. 

Kaj je Drupal?

Drupal je odprtokodna platforma, ki razvijalcem omogoča razvoj 
spletnih rešitev. Zaradi svoje fleksibilnosti je primeren tako za 
enostavnejša spletna mesta kot tudi velike spletne portale. Med 

Področje:
Programiranje, Spletno 

programiranje, Grafika in 
Multimedija, Podatkovne baze, 

Drupal 

Iščemo:
 Iščemo razvijalce, ki poznajo 
PHP, MySQL, HTML in CSS. 
Poznavanje sistema Drupal 

je prednost, ni pa nujno, če te 
veseli učenje novih tehnologij.

Nudimo:
Študentsko delo, Redno 

zaposlitev

Kontakt:
info@agiledrop.com

www.agiledrop.si

Na stojnici:
Ponedeljek, 13. marec

Torek, 14. marec
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drugimi ga uporabljajo Bela hiša, MTV, Sony, Twitter in Ubuntu. AGILEDROP je aktivno vključen v 
globalno Drupal skupnost. Skupaj z agencijami iz celega sveta naša ekipa razvija spletne rešitve za 
podjetja, kot so: Nestlé, Quatar Airways, Addiko Bank in UNESCO. Do danes ima ekipa za sabo več 
kot 200 uspešnih projektov.
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Schneider Electric
Schneider Electric : »Life Is ON«

Schneider Electric je mednarodno podjetje, specializirano za 
upravljanje energije in avtomatizacijo, ki posluje v več kot 100 
državah sveta in ponuja integrirane rešitve številnim tržnim 
segmentom. Skupina si prizadeva, da bi energijo uporabljali varno, 
zanesljivo, učinkovito, produktivno in ekološko. Schneider Electric 
je v letu 2015 ustvaril 26,6 milijard evrov prihodkov. Družba je bila 
ustanovljena v Franciji pred skoraj 180 leti, danes pa zaposluje 
več kot 170.000 ljudi. Sedež družbe je v Parizu. Schneider Electric 
je v Sloveniji in na Hrvaškem prisoten 16 let, medtem ko je bilo 
predstavništvo v Bosni in Hercegovini ustanovljeno leta 2003. 
Schneider Electric Slovenija zaposluje 19 ljudi, družba pa je prisotna 
tudi v vseh sosednjih državah. 

Schneider Electric je, kot vodilna globalna družba na področju 
upravljanja energije, v preteklem letu pričela izvajati strategijo Life 
is On. Njen cilj je, da svet postane povezan, trajnosten, učinkovit, 
varen in zanesljiv.  Ena izmed glavnih točk strategije Life is On je 
trajnostno znižanje škodljivih emisij, nižanje globalnega segrevanja 
in boljša izraba energije. Schneider Electric je na tem področju 
že doslej napravil velik napredek. To potrjuje tudi dejstvo, da se 
že četrto leto zapored, kot prvi v svoji kategoriji, uvršča med 15 
ekološko najbolj ozaveščenih družb na svetu po lestvici Global 100 
Most Sustainable Corporations in the World. Prizadevanja Schneider 
Electric potrjuje tudi visoko mesto po nizu drugih indikatorjev 
ekološke ozaveščenosti: CDP A-List & The Climate Disclosure 
Leadership Index, Dow Jones SustainabilityTM World & Europe 
Indices ter seznamu World’s Most Ethical Companies©. Schneider 
Electric je lansko leto svoji že tako strogi regulaciji trajnostnih rešitev 
dodal deset novih kriterijev, v skladu z zaključki Pariške konference 
o podnebnih spremembah. Vse s ciljem, da družba v naslednjih 15 
letih postane ekološko popolnoma nevtralna. 

Področje:
Energetika, Avtomatika, 

Elektronika, Programiranje, 
Podatkovne baze

Kontakt:
www.schneider-electric.com

sasa.zgombic@
schneider-electric.com
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Internet stvari 
Druga pomembna komponenta strategije Life is On je povezljivost, ki 
temelji na širjenju Interneta stvari, globalne mreže, ki bo v prihodnjih 
petih letih povezovala več kot 50 milijonov naprav po celem svetu. 
Da bi bilo to širjenje trajnostno, se mora industrija preoblikovati in 
digitalizirati, izboljšati avtomatizacijo procesov, povečati kakovost 
poslovanja in načina življenja ljudi. Kot pionir na tem področju je 
Schneider Electric že leta 1997 lansiral svoj program pod nazivom 
Transparent Factory. Ta je začetnik „IIOT“, Industrial Internet of 
Things. Danes na tem področju sodelujejo z ameriško Univerzo MIT 
in Univerzo v Hong Kongu. Namen je povečati vpliv interneta stvari 
na urbano življenje, pametne ekološke zgradbe in ekološki javni 
transport. 

Enakopravnost spolov in globalizacija plač
Schneider Electric v svojem globalnem programu Life is On  
poudarja tudi enakopravnost spolov. Tako ne preseneča, da 
je bila družba izbrana med najboljših deset v sklopu pilotnega 
programa HeForShe organizacije UN Women. Tudi po osvojitvi 
naziva Leadership Award 2015, za spodbujanje enakopravnosti 
spolov, se je družba obvezala povečati zastopanost žensk v vseh 
sektorjih. Čeprav se visokotehnološki posli tradicionalno smatrajo 
za moške, Schneider Electric že sedaj zaposluje 30 % žensk. Cilj 
je povečanje tega deleža na 49 % , tako na inženirskem kot tudi 
na menedžerskem področju. Vzporedno s krepitvijo enakopravnosti 
spolov poteka tudi proces globalizacije plač. Cilj tega je da bo več 
kot 85 % zaposlenih v Schneider Electric, v več kot 100 državah 
sveta, imelo enake plače, skladno s posli, s katerimi se ukvarjajo in 
ne glede na državo v kateri delujejo.
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MAHLE Letrika
Študenti v MAHLE - izkažite se s svojimi sposobnostmi.

Skupaj s sodelavci dosegamo najvišje cilje. Želiš graditi svoje znanje 
in izkušnje z najboljšimi mentorji?

V družbi MAHLE se odpirajo zanimive možnosti. Študentom 
ponujamo možnost pridobivanja prvih delovnih izkušenj in vpogled 
v delo na različnih področjih.

V naši družbi lahko postaviš trdno osnovo za nadaljnji strokovni 
razvoj in ugotoviš, kje leži tvoja prihodnost. Svoje zmožnosti lahko 
nadgradiš z vključevanjem v zanimive naloge in s prevzemanjem 
odgovornosti od samega začetka. Cenimo dobro delo. Ker je naš cilj 
dolgoročno sodelovanje, zagotavljamo številne ugodnosti.
Študentom strojništva in elektrotehnike podeljujemo štipendije. 
Omogočamo prakse, zaključne naloge in poletno delo.

Začni svojo pot - skupaj z nami.
 

Področje:
Avtomatika, Elektronika, 

Mehatronika, Robotika

Iščemo:
Magistre inženirje 

elektrotehnike

Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko 

delo, Redno zaposlitev, 
Sodelovanje pri projektih, 

Zaključne naloge

Kontakt:
si.kadri@si.mahle.com

www.jobs.mahle.com

Na stojnici:
Ponedeljek, 13. marec
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Nejc Volk
Projektant konstrukter
V MAHLE Letriki od 2014
“V podjetje sem vstopil neposredno po zaključku magisterija iz strojništva, saj sem prejemal kadrovsko 
štipendijo. Pred tem sem v podjetju opravljal prakso ter po zaključku nadaljeval s študentskim delom, 
kjer sem imel tudi priložnost modeliranja vibracijske analize izdelka, s katerim je bil naročnik zelo 
zadovoljen, jaz pa sem se veliko naučil. Študij sem uspešno zaključil z izdelavo magistrske naloge z 
naslovom Analiza in karakterizacija vibracijskih predpisov za alternatorje in zaganjalnike gospodarskih 
vozil, ki je nastala kot posledica moje prakse na področju vibracij.

Pri delu cenim možnost dela na vseh stopnjah razvoja izdelka, od same idejne zasnove do meritev 
lastnosti končnega produkta. Najbolj všeč mi je prelivanje teorije v prakso, ko iz abstraktnih matematičnih 
modelov polagoma raste nov inovativen izdelek.”

Jernej Škvarč
Projektant razvijalec, področje RR elektronika – software in komunikacija
V MAHLE Letriki od 2008
“V podjetje sem prišel takoj po zaključku študija. V začetku sem pomagal različnim sodelavcem pri 
enostavnejših nalogah in tako pridobival izkušnje ter spoznaval različne tehnologije in izdelke. Kasneje 
se je področje mojega dela usmerilo v razvoj in načrtovanje programske opreme za pogonske krmilnike, 
predvsem na nivoju arhitekture aplikacij in regulacije asinhronskih motorjev. Veliko mi pomeni to, da 
lahko delam na modernih tehnologijah in metodologijah razvoja programske opreme, kar mi predstavlja 
velik izziv ter da delam v prijetni skupini, kjer se med seboj vsi dobro razumemo.

Pri delu sem lahko ustvarjalen in delam to, kar vem, da mi gre dobro, to je pisanje programske opreme, 
da je ta čim bolj učinkovita in predvsem zanesljiva. Delo je zelo razgibano, saj združuje področja 
elektronike, teorije sistemov, regulacij in modernih metod programiranja.”



44 45

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,… 

Bi se nam pridružil? 
V naš tim vabimo Java programerje, UX designerje in vse, ki si 
upate narediti korak več. 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).

Področje:
Telekomunikacije, Informatika, 

Programiranje, Programska 
oprema, Medicina

Iščemo:
UX designer, Java programer

Nudimo:
Prakse, Študentsko delo, 

Redno zaposlitev, Poletna šola 
Medrock Week

Kontakt:
info@marand.si

www.marand.com

Na stojnici:
Sreda,  15. marec
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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:
Informatika, Programiranje, 
Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Kriptografija 
/ Računalniška varnost

Iščemo:
Znanje v programskem jeziku 
JAVA, Znanje razvoja mobilnih 
aplikacij, Notranji drive, Želja po 
učenju

Nudimo:
Prakse, Sodelovanje na poletni 
šoli, Študentsko delo, Redno 
zaposlitev, Sodelovanje na 
delavnicah

Kontakt:
www.halcom.com
info@halcom.si
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GEN-I
GEN-I odpira priložnost za mlade strokovnjake.

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 16 hčerinskimi 
družbami in več kot 200 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, letos 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 
novo storitvijo GEN-I Sonce je GEN-I tudi prvi dobavitelj energije, 
ki ponuja izgradnjo sončnih elektrarn za energetsko samooskrbo. 

Dr. Robert Golob, predsednik uprave GEN-I: »Prepričani smo, da 
so zaposleni naša najbolj dragocena dobrina. Vanje ne vlagamo 
zgolj z vidika financ, temveč predvsem na način, da jim zagotovimo 
priložnosti in možnosti razvijanja lastnih potencialov. Prav tako jim 
omogočamo vrhunsko vodstveno podporo pri uresničevanju ciljev, 
ki si jih zadajo.«

Področje:
Trgovanje in prodaja energije

Iščemo:
Diplomanti tehnično-

naravoslovnih smeri (FE, FMF, 
FRI, FS ipd.)

Nudimo:
Prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev, priložnost za osebni 

in strokovni razvoj, delo v 
mednarodnem delovnem okolju, 

delo v prodornem in zavzetem 
kolektivu.

Kontakt:
zaposlitev@gen-i.si

www.gen-i.si

Na stojnici:
Četrtek, 16. marec 
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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 
Analysers, a range of high-performance development tools that can 
interrogate microcontrollers, debugging their software and delivering 
insights on code execution, timing performance and code coverage.
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.

Field:
Embedded systems, SW 
development, HW design

Searching:
Students and graduates of FE, 
FRI and FMF

Offering:
Summer jobs, internships, 
Bachelor or Master Thesis, full-
time employment

Contact:
jobs@isystem.si
www.isystemlabs.si
www.isystem.com

JobFair Stand:
Wednesday, 15th March
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Špica
Špica International je vodilni slovenski ponudnik opreme, sistemov 
in rešitev za upravljanje oskrbnih verig, 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. To je tudi 
jedro naše dejavnosti in naša dolgoročna usmeritev. 

Špica odlično sodeluje s tehnološko usmerjenimi podjetji in 
raziskovalno razvojnimi institucijami (IJS, UL FE, UL FRI). Smo 
člani:
• Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov,
• Centra odličnosti Tehnologija vodenja procesov,
• Tehnološke mreže Informacijsko-komunikacijske tehnologije,
• Tehnološke platforme E-mobilnost. 

Špica je mednarodno prepoznavno podjetje z referencami in 
partnerji v 15 državah sveta ter s hčerinskimi podjetji na Hrvaškem, 
Srbiji, Bosni in Makedoniji.

Pridobljene imamo tri patente. Leta 2007 smo bili imenovani med 10 
najbolj inovativnih podjetij v Sloveniji v okviru Slovenskega foruma 
inovacij (SFI), naša rešitev MobileTime pa je bila uvrščena med 30 
najbolj inovativnih idej. Leta 2008 smo bili skupaj z Institutom Jožef 
Stefan ponovno uvrščeni med avtorje 30 najbolj inovativnih idej SFI. 

V Špici imamo visoko usposobljeno ekipo, ki dela v dinamičnem in 
urejenem okolju z optimalnimi pogoji dela. Špičaki smo učinkoviti in 
aktivni, skrb za zdravo delovno okolje in zdrav način življenja pa sta 
pomembni vrednoti podjetja. Že pred leti smo se zavezali, da bomo 
družini in športu prijazno podjetje, kar spodbujamo s fleksibilnim 
delovnim časom. Ta zaposlenim omogoča, da si sami razporejajo 
delovni čas glede na svoje privatne obveznosti.

Področje:
Informatika, Programiranje,  

razvoj programske in strojne 
opreme, svetovanje in 
implementacija rešitev

Iščemo:
Študente in diplomante FE in 

FRI, spletnega oblikovalca, 
razvijalce mobilnih aplikacij 

(Android, IOS, Windows)

Nudimo:
Študentsko delo, redno 

zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih, urejeno in fleksibilno 

delovno okolje

Kontakt:
www.spica.si

zaposlitev@spica.com

Na stojnici:
Ponedeljek, 13. marec
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Cosylab
Cosylab je vodilni svetovni ponudnik profesionalnih storitev za 
integracijo krmilnih sistemov in naprav za projekte in eksperimente 
Velike fizike. 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. 

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”. 

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. 

Poleg zaposlitve v Ljubljani ponujamo možnosti za delo tudi v 
kateri od naših podružnic v Silicijevi dolini, Švici, na Kitajskem, 
Švedskem ali na Japonskem. 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. Poguglaj o nas, da izveš več!

Področje:
Elektronika, Programiranje, 
Krmilni sistemi

Iščemo:
Študente in diplomante 
tehničnih področij; kandidate 
z željo po programiranju; 
zaželjeno poznavanje katerega 
od programskih jezikov (Java, 
C#, C++, VHDL ali LabView); 
samoiniciativne kandidate z 
željo po reševanju zahtevnih 
tehničnih problemov; razvijalce 
krmilnih sistemov

Nudimo:
Študentsko delo, Redno 
zaposlitev

Kontakt:
jobs@cosylab.com
www.cosylab.com

Na stojnici:
Torek, 14. marec
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Arnes
Akademska in raziskovalna mreža Slovenije že 25 let zagotavlja 
storitve organizacijam s področja raziskovanja, izobraževanja 
in kulture. V okviru zavoda delujeta še Register.si in nacionalni 
center za odzivanje na omrežne incidente SI-CERT. Odzivni center 
opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično svetovanje 
ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah ter izdaja 
opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah 
na elektronskih omrežjih. SI-CERT samostojno izvaja nacionalni 
program ozaveščanja Varni na internetu in sodeluje v projektu  
SAFE-SI.

Arnes gradi, vzdržuje in upravlja infrastrukturo ter nudi storitve, ki 
povezujejo univerze, inštitute, raziskovalne laboratorije, muzeje, 
šole, baze podatkov in digitalne knjižnice. Prilagaja se potrebam 
svojih uporabnikov – teh je okoli 200.000 iz skoraj 1.500 slovenskih 
organizacij – saj jim želi zagotoviti enake možnosti sodelovanja v 
enotnem evropskem prostoru. To omogoča tesno povezana omrežna 
infrastruktura z enotnimi standardi – več deset gigabitno omrežja 
GÉANT, ki uporabnikom omogoča sodelovanje pri mednarodnih 
projektih, ki zahtevajo hitre in zanesljive povezave, stabilne video 
konferenčne prenose in prenos velike količine podatkov. Arnes je v 
letu 2016 že začel z nadgradnjo mednarodne povezave na 50 Gb/s.

Arnes je poznan tudi po spletnih aplikacijah, znameniti domeni 
elektronskega naslova @guest.arnes.siin brezžičnih omrežjih 
Eduroam, ki omogočajo brezplačen dostop do interneta v 80 
državah na šestih kontinentih.

Področje:
Informatika, Spletno 

programiranje, Kriptografija 
/ Računalniška varnost, 

Podatkovne baze

Iščemo:
Študenti/magistri FRI/FE, 

poznavanje orodij za iskanje 
vzorcev, sejanje in agregiranje 

večjih količin podatkov, 
poznavanje principov zaščite 

računalniških sistemov, 
temeljito poznavanje omrežnih 

protokolov in IP omrežij, C, 
Javascript, Python, Perl, SQL 

podatkovnih zbirk, osnovna 
principov kriptografije, testiranja 

QA, spletnih tehnologij in 
aplikacijskih strežnikov.

Nudimo:
Študentsko delo, Redno 

zaposlitev

Kontakt:
info@arnes.si
www.arnes.si

Na stojnici:
Torek, 14. 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.

Področje:
Programiranje, Spletno 
programiranje, Android/IOS 
programiranje, Kriptografija 
/ Računalniška varnost, 
Programska oprema

Iščemo:
Bodoče diplomante različnih 
smeri, predane strokovnosti, 
s kreativnimi in inovativnimi 
idejami.

Nudimo:
Sodelovanje na poletni šoli, 
Študentsko delo, Redno 
zaposlitev

Kontakt:
zaposlitev@comtrade.com
www.comtrade.com

Na stojnici:
Četrtek, 16. marec
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Agilcon
Kdo smo? 
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. 

Kakšne sodelavce iščemo? 
Pri sodelavcih cenimo radovednost, energijo, pozitivno naravnanost, 
veselje do sodelovanja v timu in sposobnost sodelovanja s strankami. 
Agilnosti nimamo le v imenu, ampak je tudi temelj našega pristopa 
k razvoju programske opreme, vodenja projektov in sodelovanja s 
strankami. 

Želiš več informacij? Obišči jobs.agilcon.si in nas kontaktiraj. 
Trenutno vabimo nove sodelavce v naš tim razvijalcev. Iščemo tako 
začetnike, kot tudi izkušene razvijalce s poznavanjem Javascript, 
HTML5, CSS, Java, SQL ter na splošno web in mobilnih tehnologij.

Področje:
Informatika, Programiranje, 

Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Programska 

oprema

Iščemo:
Iščemo tako začetnike, kot 

tudi izkušene razvijalce s 
poznavanjem Javascript, 

HTML5, CSS, Java, SQL ter 
na splošno web in mobilnih 

tehnologij.

Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko 

delo, Redno zaposlitev

Kontakt:
novi.izzivi@agilcon.si

www.agilcon.si
www.jobs.agilcon.si

Na stojnici:
Torek, 14. 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 komunikacij, interneta in multimedije – ukvarjamo se z 
raziskovanjem, razvojem, implementacijo in testiranjem sodobnih 
komunikacijskih in multimedijskih sistemov ter storitev. Raziskujemo 
in razvijamo rešitve za inteligentno dostopovno omrežje (Future 
Internet, Smart access, samoorganizacijska mobilna omrežja, 
signalizacije), Internet stvari (Internet of Things, Smart Cities, 
Smart Living) 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. Ukvarjamo se s tehnološkimi rešitvami/
aplikacijami za socialna omrežja ter uporabnike s posebnimi 
potrebami. Raziskave in razvoj izvajamo s pomočjo sodobnega 
merilnega in testnega okolja (TestCenter) ter s pomočjo sodobne 
komunikacijske infrastrukture, vzpostavljene s profesionalnimi 
operaterskimi sistemi in storitvami.

Delo v laboratoriju odlikujeta visoka stopnja dinamičnosti in 
inovativnosti. V ekipi so vedno dobrodošli talentirani, inovativni 
in motivirani posamezniki, ki jih zanima področje omrežnih in 
multimedijskih tehnologij ter Interneta stvari. 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.

Področje:
Internet stvari, komunikacije, 
Multimedija, 3D, Pametna 
mesta, Odprte inovacije, 
Varnost  

Iščemo:
Motiviranost, samoiniciativnosti, 
željo po raziskovanju; 
Poznavanje interneta stvari, 
komunikacij, varnosti; Spletno, 
Android, IOS programiranje; 
Znanje angleškega jezika; 
Splošna pismenost

Nudimo:
Izzive, razvojne projekte; 
Študentsko delo; Redno 
zaposlitev; Sodelovanje pri 
projektih

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

Na stojnici:
Ponedeljek, 13. marec
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Elektrina (Interblock)
Interblock je moderno in napredno podjetje, eno od vodilnih svetovnih 
proizvajalcev in prodajalcev elektromehanskih ter video elektronskih 
igralnih aparatov, na trgu pa je prisoten s peto generacijo igralnih 
aparatov, imenovano Diamond. Sama družba zaposluje okoli 200 
ljudi, celotna skupina Interblock pa okoli 400 ljudi. Hitra rast prodaje 
potrjuje njegovo dolgoročno tržno usmerjenost in delovanje zunaj 
slovenskih meja saj izvozi preko 99% produktov. Skupino Interblock 
sestavlja 15 podjetij, ki so locirana v Severni, Srednji in Južni 
Ameriki, Evropi, Aziji ter Avstraliji. Družba še naprej stremi k razvoju 
globalnega delovanja ter želi prispevati k sooblikovanju razvojnih 
smernic na področju proizvodnje igralnih aparatov.
V šestindvajsetih letih delovanja je družba Interblock postala 
mednarodno priznana blagovna znamka, poznana po podjetniški 
smelosti, znanju in inovativnosti. Interblock je v neprestanem 
razvoju in rasti, medtem ko se v njenem osrčju krepijo vrednote 
kot so lojalnost, samostojnost, ljubezen do dela in vseživljenjsko 
izobraževanje.

Elektrina je hčerinsko podjetje skupine IB. Je tehnološko podjetje, 
ki se ukvarja z razvojem inovativnih rešitev na področju elektronike 
in programske opreme. Že od samega začetka predstavlja razvoj 
elektronike za podjetje Interblock d.d. Naše rešitve so vgrajene 
v izdelke za različna področja končne uporabe, kot so sistemi za 
upravljanje ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije (HVAC), 
igralniške naprave, avtomatizacija industrijskih procesov, itd. 
Razvojno delo temelji na kreativnem združevanju inovativnih idej 
z najnovejšimi tehnologijami. Razvojno ekipo sestavlja preko 
dvajset članov. V podjetju spodbujamo nadaljno izobraževanje 
oz. specializacijo. Novim sodelavcem omogočamo uvajanje pod 
mentorstvom izkušenih strokovnjakov.

Področje:
Avtomatika, Elektronika, 

Mehatronika, Spletno 
programiranje, Android/IOS 
programiranje, programska 

oprema, Informatika, 
Podatkovne baze.

Iščemo:
Samoiniciativne inženirje 

elektrotehnike in računalništva; 
razvijalce programske opreme 

za embedded sisteme z 
dobrim poznavanjem jezika 

C; poznavanje digitalnih 
elektronskih vezij; osnovno 

poznavanje razvoja aplikacij 
za MS Windows okolja; 

poznavanje testiranja 
programske opreme; 

poznavanje dela z bazami.

Nudimo:
Prakse, Študentsko delo, 

Redno zaposlitev

Kontakt:
info@interblockgaming.com
www.Interblockgaming.com

www.elektrina.si
info@elektrina.si

Na stojnici:
Ponedeljek 13. marec



54 55

CREA
CREA je uspešno, ugledno in inovativno podjetje, v katerem 
prevzemamo vse več novih, zanimivih in zahtevnih projektov na 
področju informacijskih tehnologij in poslovnih procesov. Nenehno 
sprejemamo tehnološke in poslovne izzive doma in v tujini. Kot 
inovativen in dinamičen kolektiv stremimo v prihodnost - z novimi 
pristopi in novimi cilji. V Dnevnikovem izboru najuspešnejših 
osrednjeslovenskih podjetij Gazela smo se uvrstili med najboljših 
25.

Zaposleni v svojem delu resnično uživamo in se skupaj veselimo 
naših uspehov. Poskrbljeno je tudi za dobro počutje in zabavo. 
Redno organiziramo številne družabne dogodke, kjer se pomerimo 
v različnih športih.

Pri nas so našli izzive številni mladi raziskovalci in študentje z 
zaključeno doktorsko, magistrsko, univerzitetno ali visoko strokovno 
izobrazbo. Premišljeno uvajamo najbolj sodobne »sharpest-edge« 
tehnologije: Visual Studio, ASP.NET MVC, jQuery, Bootstrap, 
SignalR, HTML5, CSS3, REST, »Google Library«, Oracle, Sql 
Server.

Nenehno iščemo nove sodelavce, ki imajo veselje in željo po 
načrtovanju in razvijanju programskih rešitev, sposobnost učenja 
ter čut za skupinsko delo. Si .NET ustvarjalen? Če bi se nam 
rad pridružil, te vabimo, da si ogledaš naš oglas za študente in 
iskalce redne zaposlitve ali pa da obiščeš naši spletni strani: www.
ProcesnaPisarna.si

CREA je od leta 2008 tudi generalni sponzor strokovne ekskurzije 
študentov Fakultete za računalništvo in informatiko po ZDA: CREA 
USA Tour.

Le pogumno. :) Pridruži se najboljšim

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

Iščemo:
Visual Studio, ASP.NET MVC, 
jQuery, Bootstrap, SignalR, 
HTML5, CSS3, REST, »Google 
Library«, Oracle, Sql Server

Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko 
delo, Redno zaposlitev

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

Na stojnici:
Torek 14. marec
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Krka
Z mislijo na rast in razvoj je vsak posameznik del zgodbe o 
uspehu.
V več kot 60 letih smo zrasli v skupino, ki jo poleg matične družbe v 
Sloveniji sestavljajo odvisne družbe in predstavništva v več kot 40 
državah. Svoje izdelke tržimo v več kot 70 državah.

Na leto prodamo za več kot 1 milijardo evrov izdelkov in storitev, 
kar nas uvršča med vodilna generična farmacevtska podjetja.
Ključni del naše ponudbe so zdravila na recept, ki lajšajo 
najpogostejše bolezni sodobnega časa. Najpomembnejša so 
zdravila za bolezni srca in žilja, bolezni osrednjega živčevja ter 
bolezni prebavil in presnove.

Za zdravilo skrbimo od začetne ideje do ključnega trenutka, ko 
ga prejme bolnik.
Celotno pot svojih izdelkov obvladujemo z vertikalno integriranim 
poslovnim modelom. Drugače povedano: snujemo jih od začetka 
do konca, od razvoja učinkovine do končnega izdelka.
Pri razvoju zdravil, ki temelji na lastnem znanju in inovacijah, 
sodelujejo strokovnjaki z več kot 30 naravoslovnih in tehničnih 
področij. Učinkovine sintetiziramo po lastnih inovativnih postopkih, v 
razvoju in proizvodnji inovativnih farmacevtskih oblik pa uporabljamo 
najzahtevnejšo tehnologijo.

Naša navzočnost na tujih trgih in naši tržni deleži potrjujejo, da 
smo na pravi poti.
Zdravila na recept predstavljajo več kot 80 % celotne prodaje, 
pomemben delež pa prinašajo tudi izdelki brez recepta in veterinarski 
izdelki. Ponudbo dopolnjujejo zdraviliško-turistične storitve. Izdelke 
tržimo pod lastnimi blagovnimi znamkami, ki so na prostranem 
območju od Lizbone do Vladivostoka že močno uveljavljene. Z 
našimi zdravili se vsak dan zdravi 45 milijonov ljudi.

Področje:
Farmacija

Iščemo:
Diplomante ali absolvente 2. 

bolonjske stopnje FE, FRI, 
strojništva, matematike in fizike.

Nudimo:
Štipendije, Prakse, 

Študentsko delo, Redno 
zaposlitev, Sodelovanje pri 

projektih, Interna in eksterna 
izobraževanja

Kontakt:
zaposlitev@krka.biz

www.krka.biz

Na stojnici:
Torek, 14. marec
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MESI
MESI Medical pomaga zdravnikom odkrivati bolezni in stanja v 
zgodnjih fazah in tako omogočiti pravočasno in uspešno zdravljenje. 
Napravo za odkrivanje arterijskih zamašitev, MESI ABPI MD 
uporabljajo zdravniki v 40 državah po svetu, kar našo ekipo uvršča 
med vodilne ponudnike tovrstne tehnologije. Enaka pričakovanja 
imamo do naših članov ekipe – pričakujemo, da želijo postati 
najboljši na svojem področju in tako, v sodelovanju s celotno ekipo 
izboljšati zdravstveno oskrbo po celem svetu. 

Zdravstveno oskrbo bomo v prihodnje izboljševali z novo skupino 
diagnostičnih produktov s skupnim imenom MESI mTABLET. 
Osrednja enota produktne skupine je tablični računalnik namenjen 
zdravnikom. Z uporabo namensko razvitih diagnostičnih modulov 
in medicinskih aplikacij po vzoru Android in iOS naprav, MESI 
mTABLET pomaga zdravniku diagnosticirati bolezni, pregledovati 
podatke iz elektronske zdravstvene kartoteke in komunicirati s 
pacienti in zdravniki. Tako bomo digitalizirali delo zdravnika in 
omogočili analizo množice podatkov po principih Big Data. 

Vabimo vas v mlado, mednarodno, 25-člansko ekipo, ki motivira 
in spodbuja, da vsak posameznik postane najboljši na svojem 
področju in tako pomaga ekipi, da doseže izjemne rezultate in 
resnično izboljša zdravstveno oskrbo.

Področje:
Elektronika, Programiranje, 
Biomedicina, Spletno 
programiranje, Android/IOS 
programiranje

Iščemo:
Spletne razvijalce (HTML, 
CSS, PHP, JS, SQL, REST...), 
Android razvijalce (Android 
OS 5+, Java, SQLlite, Retrofit, 
Open GL, Event bus OTTO...) 
Strokovnjaka na področju 
testiranja (JUnit, Espresso).

Nudimo:
Štipendije, Prakse, Študentsko 
delo, Redno zaposlitev, 
Sodelovanje pri projektih

Kontakt:
jobs@mesi.si
www.mesimedical.com

Na stojnici:
Ponedeljek, 13. marec
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LXNAV
LXNAV d.o.o. se uvršča v vrh letalske industrije na področju 
jadralnega in ultralahkega letalstva ter v navtiki. Naša osnovna 
dejavnost je razvoj strojne in programske opreme, proizvodnja in 
prodaja instrumentov za jadralna letala ter navtiko. Kupci naših 
izdelkov prihajajo s celega sveta, kar predstavlja svojevrsten izziv, 
hkrati pa delo nikoli ni monotono. Med pomembnejšimi poslovnimi 
partnerji lahko izpostavimo RedBull, kjer smo v vlogi opremljevalca 
letal in tehnične podpore prisotni na vseh RedBull AirRace tekmah 
(2 predstavnika LXNAV, 8 tednov na leto). 

Od leta 2009 smo proizvedli več kot 25.000 naprav, opremimo pa 
več kot 80% vseh novo izdelanih jadralnih letal na svetu. Podjetje 
je locirano v Celju, načrtujemo pa odprtje nove razvojno naravnane 
poslovalnice v Ljubljani. 

Naš kolektiv šteje 30 zaposlenih s povprečno starostjo pod 30 let. 
Mladost kolektiva smatramo za ključni faktor uspešnosti našega 
podjetja, saj od tu prihajajo sveže ideje in znanje, ki naše izdelke 
postavljajo pred konkurenco. V svoje vrste tako vabimo motivirane 
in kreativne sodelavce, ki jih veseli razvoj vgrajenih naprav za 
visoko tehnološka plovila.

Področje:
Elektronika, Telekomunikacije, 

Programiranje, Grafika in 
Multimedija, Vgrajeni sistemi

Iščemo:
Študentko/študenta z znanjem 

programiranja v C/C++ in 
poznavanjem vgrajenih 

sistemov.

Nudimo:
Prakse, Študentsko delo, 

Redno zaposlitev, Možnost 
izobraževanj, Možnost dela od 

doma

Kontakt:
info@lxnav.com
www.lxnav.com

Na stojnici:
Ponedeljek, 13. marec
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NIL
Smo mednarodno IT-podjetje in vodilni ponudnik podatkovnih centrov, 
omrežnih rešitev, računalništva v oblaku in informacijske varnosti 
za poslovna okolja, državno upravo, javne institucije in ponudnike 
telekomunikacijskih storitev. Svojim strankam povečujemo vrednost 
poslovanja prek svetovalnih storitev, storitev upravljanja, sistemske 
integracije in izobraževanj.
 
Zaupajo nam vodilna svetovna podjetja na področju informacijskih 
tehnologij – Cisco Systems, Microsoft, IBM, EMC, VMware, Palo 
Alto Networks, MobileIron, RSA, F5, VCE in drugi.

Z našimi rešitvami smo prisotni po vsem svetu, naša lokalna 
predstavništva pa najdete v Južnoafriški republiki, Maroku, ZDA, 
Savdski Arabiji, Srbiji in na Hrvaškem. Sedež podjetja je v Sloveniji, 
skupaj pa NIL zaposluje več kot 120 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.
 
Za vas pripravljamo: zanimive NIL-ove programerske izzive, 
brezplačne tečaje za pridobitev certifikacije CCNA, predavanja in 
delavnice z našimi strokovnjaki, štipendije za študente ter številne 
druge oblike sodelovanja s fakultetami.
 
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.

Področje:
Telekomunikacije, Informatika, 
Programiranje, Kriptografija 
/ Računalniška varnost, 
Programska oprema

Iščemo:
Študente naravoslovnih ved.

Nudimo:
Štipendije, Prakse, Sodelovanje 
na poletni šoli, Študentsko delo, 
Redno zaposlitev, Sodelovanje 
pri projektih, Sodelovanje na 
delavnicah

Kontakt:
kadri@nil.com
www.nil.com

Na stojnici:
Torek, 14. marec
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Eurosender
Eurosender is the leading online booking engine for international 
door-to-door shipping services within the EU. Eurosender caters to 
the needs of end-consumers and business customers, providing 
the service of booking domestic and international shipping services. 
Through Eurosender you can book your shipment of various items 
such as packages, suitcases, parcels and sports equipment. By 
carefully selecting only leading and well-known couriers, Eurosender 
strives to provide customers with secure and high quality services, 
at a fraction of the standard rates. This year, Eurosender has 
also broadened its services to include international removals and 
relocation solutions for people changing homes. On this occasion, 
Eurosender opened a new branch office in Berlin (Germany), 
focusing on providing access to vastly more efficient and cheaper 
transportation of personal belongings, household goods and even 
furniture at reduced costs.

With an international team and presence all over the European 
Union, Eurosender aims to focus on local markets in order to 
better understand and serve our customers and fulfil their needs. 
Balancing the expectations of customers, employees and investors, 
Eurosender continues to envision new improvements and market 
trends, by continuously trying to simplify problems and innovate 
solutions for the courier industry. Eurosender aims at bringing a 
change on a massive scale through the latest trends in last mile 
and fast deliveries.

Eurosender’s ultimate mission is to enrich and influence the 
industry by providing smart and simple solutions for customers with 
continuous support and excellent customer service.

Field:
Informatics, Logistics

Searching:
Web developer, Marketing, 

Sales, Web designer, Graphic 
designer

Offering:
Internship, Workshops, Student 

job

Contact:
help@eurosender.com
www.eurosender.com

JobFair Stand:
Wednesday, 15th March
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NiteoWeb

W E B  S Y S T E M S  D E V E L O P M E N T

NiteoWeb is a nimble team of young tech enthusiasts building SaaS 
products with customers primarily in the US and UK. We were 
founded back in 2007 in Ljubljana, the capital of Slovenia (central 
Europe). Starting as a web development company building websites 
for various business in and around Ljubljana, we soon became a 
part of a global VC-backed startup where we acted as technology 
consultants from 2009 to 2012. Meanwhile, in 2010, we built our first 
SaaS product, a tool for Internet Marketers - Big Content Search. 
At the end of 2013 we stopped doing consulting work and started 
focusing solely on our own products and services. In these last few 
years we’ve served over 5000 satisfied customers.

We live and breathe Open Source. Since day one, our work has 
been based on Open Source projects developed by like-minded 
people from all around the world.

We take great pride and passion in our work: even when deadlines 
are pressing, we make sure that we plan in enough leeway to take 
care of all the little details that make the final product stand out. We 
hate meetings because instead of sitting in a room pointing with a 
stick and feeling important we rather get shit done. We read a lot 
and attend conferences to keep up to date with state-of-the-art in 
tech. Every now and then we do a crazy side-project or two, to keep 
ourselves entertained and on top of the latest technologies.

We are always looking for new awesome people to join our team!

Field:
Informatics, Programming, Web 
programming, Python, DevOps

Searching:
Python, DevOps

Offering:
Student work, Full-time 
employment

Contact:
careers@niteoweb.com
www.niteoweb.com
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Infinum
Infinum je neodvisna agencija, specializirana za design in razvoj 
programske opreme, ki uspešno posluje že 11 let.
Našim naročnikom nudimo celostno storitev razvoja mobilnih in 
spletnih aplikacij, v vseh fazah oblikovanja ter razvoja; snovanje 
kreativnega koncepta, planiranje, grafično oblikovanje, razvoj 
programske kode (Android, iOS, RubyOnRails, JavaScript ...), 
testiranje in objava.

Našo ekipo trenutno sestavlja več kot 100 strokovnjakov v Ameriki 
in Evropi. Med strokovnjaki so razvijalci mobilnih aplikacij, spletnih 
aplikacij ter grafični oblikovalci, kot tudi močan oddelek projektnih 
vodij, ki delujejo skladno z zadnjimi smernicami agilnega projektno-
produktnega vodenja. Vsi razvijalci naše programske opreme 
so najvišje izobraženi na svojem področju in imajo Univerzitetno 
izobrazbo.

Naši naročniki so svetovno znane blagovne znamke, medijske hiše, 
telekomunikacijska podjetja, banke ter ostali, ki imajo potrebo po 
profesionalnem razvoju mobilne in spletne programske opreme.

Na področju razvoja mobilnih aplikacij smo prejeli že veliko domačih 
in mednarodnih priznanj in nagrad.

Področje:
Programiranje, Spletno 

programiranje, Android/IOS 
programiranje, Grafika in 

Multimedija

Iščemo:
Senior razvijalca mobilnih 
aplikacij (Android in IOS)

Nudimo:
Prakse, Sodelovanje na poletni 

šoli, Študentsko delo, Redno 
zaposlitev, Sodelovanje pri 

projektih, Sodelovanje na 
delavnicah, Sodelovanje na 

tekmovanjih

Kontakt:
tamara@infinum.co

www.infinum.co
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Brinox
Brinox je hitro rastoče inovativno družinsko podjetje s 30-letno 
tradicijo specializacije na področju zagotavljanja hitrih, učinkovitih, 
cenovno konkurenčnih in za kompleksne probleme procesnih 
industrij ukrojenih rešitev na ključ na področju farmacevtske, 
prehrambne in kemijske industrije. Zaposlujemo že skoraj 200 
sodelavcev in sicer na treh lokacijah: v Sloveniji, v Ruski federaciji in 
v Nemčiji. Naši prodajni trgi so celotna Evropa in Ruska federacija. 
Brinox s kupcem prehodi celotno pot od kompleksnega procesnega 
izziva do optimalne rešitve izdelane po meri kupca. Z namenom 
doseganja vrhunskih izdelkov in sistemov izvajamo vse za uspeh 
potrebne dejavnosti:

• raziskave in razvoj namenske opreme za procesno proizvodnjo,
• procesni inženiring,
• proizvodnja procesne opreme in sistemov,
• montaža in avtomatizacija,
• preizkusi in meritve,
• pomoč pri validaciji,
• poprodajne storitve (usposabljanja, izobraževanja in vzdrževanje).

Brinox ekipa združuje inženirje izzivov prihodnosti. 
 
V Brinoxu postavljamo človeka in spoštovanje njegovih zmožnosti 
v središče zanimanja, zato pri zaposlovanju dajemo prednost 
posameznikom, ki so izvirni, strastni, predani in razvojno naravnani 
pri reševanju najzahtevnejših procesnih problemov. Zavedamo se, 
da so naši brezhibno izvedeni projekti in izdelki rezultat timskega dela 
in prepletanja vrednot, ki jih delimo vsi zaposleni. In zasledovanja 
cilju: biti odličen.
 
Kultura, ki jo gradimo, temelji na kakovosti, inovativnosti, fleksibilnosti 
in zanesljivosti.

Področje:
Avtomatika, Mehatronika, 
Programska oprema, 
Bioinformatika

Iščemo:
Študenta FE z zanimanjem za 
nove tehnologije; Avtomatika; 
Razvijalca aplikacij

Nudimo:
Študentsko delo, Sodelovanje 
pri projektih

Kontakt:
www.brinox.si
hr@brinox.eu



64 65

Adacta
Kdo smo Adacta?
Več kot 450 ljudi različnih profilov in temperamentov, ki prihajamo iz 
različnih kultur in jezikovnih okolij. Med njimi tudi veliko študentov, ki 
so se odločili za začetek svoje karierne poti prav pri nas.
Ponosni smo na več kot 25 let izkušenj in na mednarodni tim ljudi, 
ki se vsakodnevno trudi izboljšati poslovanje in prispevati k razvoju 
naših naročnikov. Zavzetost, energičnost in determiniranost so 
lastnosti, ki odlikujejo večino naših ljudi.

Razvoj na poslovni in osebni ravni znotraj Adacte uresničujemo 
vsak dan. Podjetja, ki smo jih v zadnjih letih ustanovili v Münchnu, 
Moskvi in Brnu so dokaz naših neustrašnih ambicij in samozavesti. 
Naši zaposleni se z veseljem učijo novih tehnoloških in poslovnih 
znanj. Mednarodni tim ljudi pa omogoča hitro učenje tujih jezikov – 
angleščina, nemščina in ruščina so jeziki, ki se mešajo na poslovnih 
sestankih ali na klepetu ob kavi.

Naše dobro delo nam priznavajo tudi naši partnerji. Ponosni smo 
na članstvo v Microsoft Presidents Club-u in na to, da smo postali 
Microsoft Country Partner of the Year in QlikView Partner of the 
Year.

Smo tudi regionalni vodja v implementaciji Microsoft Dynamics AX, 
Microsoft Dynamics CRM in QlikView rešitev.

Področje:
Programska oprema

Iščemo:
Programerje in analitike z 

znanjem .NET, C#, C++, SQL, 
relacijskih baz podatkov, 

Oracle, DB2 ali ERP besed, 
uporabo analitičnih sposobnosti

Nudimo:
Študentsko delo, Redno 

zaposlitev

Kontakt:
career@adacta.si 

(dopišite, da ste za nas izvedeli 
na JobFair-u)

www.adacta.si
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4th Office

The 4th Office team is building the next generation workplace where 
knowledge workers can focus on what is important using a unique 
set of features that help them eliminate information overload. We 
are on a mission to deliver within 4th Office a layer of intelligence 
that eliminates the noise and information overload from emails and 
other apps that knowledge workers use daily, allowing them to focus 
on what truly matters.

We are looking for extraordinary talent to join our team. 4th Office 
is an international startup building the next generation of email. We 
passionately believe in creating products that show deep empathy 
for users and the way they work today. 

Backing our mission to revolutionise email are highly recognised 
European investors Ben White, RSG Capital, and Notion Capital. 

Our working environment reflects our values - dynamic, fun and 
innovative. No two days are the same, and we have a highly creative, 
adaptable & independent team that thrive in these conditions. Does 
this sound like somewhere you would thrive too? 

• Sports Badminton, skiing, rafting 
• Refreshments Great coffee, fresh fruit, team breakfasts 
• Socialising Barbeques, board games evenings, cultural events 
• Relaxation Weekly yoga session, in-house massage 
• Awesome offices PlayStation, table football, relaxation areas 

Locations London, Ljubljana, Silicon Valley Join the adventure If you 
think you’ve got what it takes, and you’re ready to join the adventure, 
contact us by sending something incredible - adventures@4thoffice.
com.

Field:
Programming, Web 
programming, Android/
IOS programming, Artificial 
intelligence

Searching:
iOS developers(Swift), back-
end developers (.NET or 
Python), QA testers

Offering:
Scholarships, Summer school 
participation, Practice, Student 
work, Full-time employment, 
Participation in projects

Contact:
adventures@4thoffice.com
www.4thoffice.com
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JobFair 2017
Zaposlitveni sejem

13. - 16. marec 2017

Fakulteta za računalništvo in informatiko
Fakulteta za elektrotehniko

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: Barbara Dimec, Eva Burja, Iza Burnik, 

Grega Balkovec, Leon Štefanič Južnič, Leja Poredoš, Rok 
Hudobivnik, Nejc Kastelan

Oblikovanje brošure: Barbara Dimec 
Lektura brošure: Grega Balkovec, Eva Burja, Iza Burnik

Tisk brošure: IZI PRINT d.o.o.
Naklada: 1000

Ljubljana, marec 2017
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