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JobFair 2016
Sejem možnosti in priložnosti
17. - 19. maj 2016

Fakulteta za elektrotehniko
Fakulteta za računalništvo in informatiko

Spletna stran: www.jobfair.si
Facebook: JobFairLjubljana
Twitter: #JobFairLJ
LinkedIn: JobFair - Sejem možnosti in priložnosti

EESTEC, društvo študentov elektrotehnike in računalništva
Vojkova 63
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

Vodja projekta: EESTEC LC Ljubljana
Uredniki: Barbara Dimec, Blaž Artač, Leon Štefanič Južnič, Saša Janjić
Oblikovanje: Barbara Dimec
Lektura: Leon Štefanič Južnič, Luka Benčan, Gregor Balkovec
Naklada: 1000

Ljubljana, maj 2016
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INFO
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TOREK, 17. maj
1 Hella Saturnus
2 Bluejay
3 KOMISP
4 Halcom
5 Epilog
7 Špica
8 Ekipa2
9 MAHLE Letrika

SREDA, 18. maj
1 Comtrade
2 U-blox
3 Elektrina
4 Mediately
5 Biosistemika
6 Klika
7 Nil
8 Ekipa2
9 YASKAWA Ristro

ČETRTEK, 19. maj
1 Iskra
2 U-blox
3 IC Elektronika
4 LTFE
5 Biosistemika
6 Klika
8 Marand
9 Cosylab

Načrt prostora

LinkedIn: EESTEC Ljubljana

http://jobfair.si
https://www.facebook.com/JobFairLjubljana/?fref=ts
https://twitter.com/search?q=%23jobfairLJ
si.linkedin.com/in/JobFair2016
http://www.eestec-lj.org
https://www.facebook.com/eestecLjubljana/?fref=ts
https://twitter.com/eestecljubljana/
https://www.youtube.com/channel/UCNMrP4-g0ybFaAVh_OWC_Cg
https://www.youtube.com/channel/UCNMrP4-g0ybFaAVh_OWC_Cg
https://si.linkedin.com/in/eestec-ljubljana-121300103
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Nagovor glavnega organizatorja Nagovor predsednika društva EESTEC
Mednarodno društvo EESTEC letos praznuje 30-letnico svojega 
obstoja. V EESTEC LC Ljubljana smo ponosni, da kot ustanovni član, 
že tri desetletja 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, ki smo jo organizirali v 
sodelovanju s podjetjem Halcom. Dogodek je pritegnil pozornost 
stroke in bil nagrajen s priznanjem Best of the Best 2015 Ameriške 
gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenia), prav tako pa 
so ga s svojim obiskom zaključne prireditve podprli tudi Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport, dr. Maja Makovec Brenčič, 
Rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Ivan Svetlik, upravni odbor in 
uprava podjetij NLB d.d. in Halcom d.d. ter predstavniki Fakultete 
za računalništvo in informatiko ter Fakultete za elektrotehniko. 

Delavnica Bytes of Banking, 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 JobFair ne bi bil mogoč brez naših podpornikov, zato bi se 
rad na tem mestu zahvalil Fakulteti za elektrotehniko ter Fakulteti za 
računalništvo in informatiko, ki nam vsako leto omogočita izvedbo 
sejma. Zahvaljujem se tudi podjetjem, ki so se odzvala našemu 
vabilu k sodelovanju. Največja zahvala pa gre seveda vsem članom 
društva EESTEC, ki so z veliko mero vloženega truda, kreativnosti 
in v timskem duhu pripravili še en odličen sejem - JobFair 2016!

Saša Janjić
Organizator dogodka
JobFair 2016

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 – z gospodarstveniki 
in podjetji, katerih del so želeli postati. Na videz preprosta misel je 
kmalu postala konkretna ideja, iz katere se je sčasoma rodil koncept 
zaposlitvenega sejma JobFair. Danes, skoraj desetletje kasneje, je 
JobFair več kot le sejem – je del ponosne tradicije Fakultete za 
elektrotehniko ter Fakultete za računalništvo in informatiko, ki vsako 
leto znova ambiciozne študente poveže z bodočimi delodajalci ter 
jih popelje korak bližje svojim sanjam. 
Tudi letos ostaja JobFair dogodek, ki ga ne smete zamuditi. 
Organizacijska ekipa je svoje delo vzela zelo resno in vanj vložila 
mesece truda, ki bodo višek dosegli v treh izjemnih dneh predavanj, 
delavnic in zaposlitvenih možnosti. Glavni program se bo odvijal 
na Fakulteti za elektrotehniko, a verjamemo, da bo dogajanje 
navdušilo tudi kolege računalničarje – okrogla miza, predstavitev 
podjetij in hitri zmenki so le nekatere izmed priložnosti, ki bodo naši 
stroki pripeljale skupaj in potrdile, da je sodelovanje obeh fakultet 
najboljša pot do uspeha. 

Vaša prihodnost je pred vrati, kolegi in kolegice, čas je, da jih 
odprete. Ponosno in samozavestno lahko trdim, da je JobFair eden 
tistih dogodkov, ki lahko spremeni pot vašega profesionalnega 
življenja. Zdaj pa je odvisno od vas – imate potencial za preboj?

Filip Kralj
Predsednik
EESTEC LC Ljubljana
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Leon Štefanič 
Južnič 
Koordinator za 
Logistiko

Saša Janjić 
Glavni organizator

Gregor Krmelj
Koordinator za IT

Blaž Artač
Koordinator za 
Partnerstva

Iza Burnik
Koordinator za Hitre 
zmenke

Luka Benčan
Koordinator za 
Partnerstva

Lučka Šnofl (Logistika), Leja Poredoš (Logistika), Rok Hudobivnik (Partnerstva), Gregor 
Balkovec (Partnerstva), Jan Tršinar (Partnerstva), Mojca Bertoncelj (Vsebina), Eva Burja 
(Vsebina), Jakob Premrn (Vsebina), Urban Senica (PR), Petra Tanković (PR), Jaka Zore 
(PR), Marko Prevelić (IT)

Grega Košmerl
Koordinator za Vsebino

Barbara Dimec
Koordinator za PR in 
Dizajn

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

Od takrat je pri oblikovanju EESTEC-a sodelovalo 
več kot 80 univerz in tisočeri študenti so organizirali 
veliko mednarodnih projektov. Danes EESTEC 
sestavlja 53 komitejev iz 28 držav. 

Lokalni komite Ljubljana je eden od ustanovitvenih 
članov EESTEC-a. Trenutno šteje približno 25 
aktivnih članov. Tekom leta, tako kot drugod 
po Evropi, tudi mi organiziramo vrsto zanimivih 
projektov kot so mednarodne delavnice (Bad Cars 
Gone Electric 1 & 2, Facebook CPR, MoneyTalks, 
MOViE IT, …), sejem JobFair, Piknik FE vs. FRI, 
mednarodni motivacijski vikend, Android day, 
okrogle mize in neformalna druženja. 
Študentom želimo ponuditi kar najbolj zanimive 
in pestre aktivnosti, zato za člane redno 
organiziramo izobraževanja mehkih veščin, 
organizacije projektov pa se lotimo sistematično 
in usklajeno. Ker verjamemo v sodelovanje, 
poizkušamo vseskozi spodbujati povezovanje 
med študentskimi društvi, organizacijami in 
združenji. Na ta način  želimo izboljšati pretok 
izkušenj in znanj ter tako olajšati povezovanje 

različnih študijskih sfer.

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 jim 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 Fakulteti 
za elektrotehniko, po srečanjih pa poteka še 
neformalno druženje.

JobFair organizacijska ekipa
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PRO
GRAM

Razširite svoja obzorja in ne odlašajte 
z odločitvijo in se udeležite brezplačnih 
predavanj in delavnic v sklopu 
zaposlitvenega sejma JobFair. Na njih 
ne bo manjkalo raznolikih, poučnih in 
uporabnih vsebin.

Četrtek, 12. maj
14:00 - 16:00 Karierni Centri: “Pripravljalna 
delavnica za JobFair” (P4 na FRI)
      
Ponedeljek, 16. maj
14:00 - 16:00 Karierni Centri: “Pripravljalna 
delavnica za JobFair” (P2 na FE)

Torek, 17. maj
08:00 - 15:30 Stojnice (Ekipa2, Halcom, MAHLE 
Letrika, Hella Saturnus, Špica, Epilog, Bluejay)
09:00 - 14:00 Karierni Centri: “CV klinika v SLO 
jeziku” (zagrajen prostor v avli na FE)
10:00 - 11:00 Zaključek tekmovanja Siemens 
PLC+ Izziv 2016 (P1 na FE)
11:00 - 11:15 Uradna otvoritev sejma JobFair 
2016
11:15 - 12:00 Pogostitev v večnamenskem 
prostoru (na FE)
11:30 - 13:30 Iniciativa “Inženiraj se!” - 
novinarska konferenca (MMD na FE)
15:00 - 16:00 Predavanje Ekipa2, del skupine 
Outfit7: “V zakulisju: Pot do uspeha Talking Tom 
and Friends” (P11 na FE)
17:00 - 19:00 Trening Zavod ImpACT: “Top 
govornik” (P8 na FE)

Sreda 18. maj
08:00 - 15:30 Stojnice (Ekipa2, U-blox, Klika, 
Comtrade, Elektrina, Mediately, Biosistemika, Nil, 
Yaskawa Ristro)
09:00 - 14:00  Karierni Centri: “CV klinika v ANG 
jeziku” (zagrajen prostor v avli na FE)
12:00 - 13:00  Halcom in EESTEC predstavljata: 
“Bytes of Banking 2016” (na FRI)
14:00 - 15:00 Predavanje Comtrade: “BEST BET 
IN SOFTWARE” (P11 na FE)
15:00 - 16:30 Predavanje Schneider Electric: 
“eMobilnost: električna vozila in tehnologije 
polnjenja”  (P11 na FE)
16:00 - 19:00 Trening -  Javno nastopanje  (P8 
na FE)

Četrtek 19. maj
08:00 - 15:30 Stojnice (U-blox, Klika, LTFE, 
Biosistemika, Marand, Cosylab, Iskra, IC 
Elektronika)
09:30 - 12:00 Hitri zmenki (KuFE in MMD FE)
14:00 - 16:00 Open Space Technology s Špico: 
“Zaznava mobilne naprave s pomočjo Zone Wing 
krmilnika”  (P11 na FE)
17:30 - 19:00 Okrogla miza: “Položaj inženirjev 
pri nas in po svetu”  (P1 na FE)
19:00 - 20:00 Prigrizki, mreženje v 
večnamenskem prostoru (na FE)

Program sejma JobFair
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Hitri zmenki

Okrogla miza

Hitri zmenki so dogodek, na katerem bodo imeli študenti priložnost 
za druženje in diskusijo z direktorji, oziroma predstavniki uspešnih 
slovenskih podjetij. Druženje bo potekalo znotraj formata hitrih 
zmenkov - “speed dating”. Format, kjer bodo direktorji stacionarni, 
študenti pa bodo menjali svojo pozicijo vsakih 5 minut, bo omogočal 
hitro in dinamično interakcijo, obenem pa bo skrbel, da bodo 
pripadniki obeh strani zbrani in jedrnati. Lansko leto so bili Hitri 
zmenki odlično sprejeti in število prijavljenih študentov je preseglo 
razpoložljiva mesta.

Predpogoj za udeležbo na Hitrih zmenkh je udeležba na pripravljalni 
delavnici Kariernih centrov.

Te zanima, kaj vse potrebuješ, da bodo tvoji 
nastopi postali TOP? Kako sploh izgledaš 
pred kamero in kako te vidijo drugi? Pridruži se 
nam na delavnici za TOP govornike, ozavesti 
svojo neverbalno komunikacijo in s povratno 
informacijo, ki jo boš prejel/a na delavnici, 
izboljšaj vse svoje prihodnje nastope. 

O predavateljici Urši Svetelj:
Urša Svetelj je soustanoviteljica zavoda 
ImpACT, trenerka mehkih veščin in NLP 
praktik. Organizacija TEDxLjubljana dogodkov 
jo je popeljala v svet javnega nastopanja, kjer 
uživa v pripravi govornikov in kot izvajalka 
tečajev javnega nastopanja in komunikacije. 
Verjame v navdihujoče nastope in suvereno 
izražanje idej.

Podjetje Špica v sklopu koncepta Open 
Space Technology postavlja izziv uporabe 
BLE (Bluetooth Low Energy) tehnologije 
za zaznavanje mobilne naprave s pomočjo 
njihovega Zone Wing vgrajenega krmilnika, ki 
uporablja Linux OS. Cilj naloge je realizacija 
programske opreme, ki z uporabo USB 
BLE modula razbere MAC naslove bližnjih 
naprav in lokalno vzdržuje informacijo o 
njihovi prisotnosti. Posebej zanimivi so 
dogodki ob spremembi prisotnosti (prihod 
ali odhod naprave iz območja dosega USB 
BLE modula). Za izvedbo programa je najbolj 
zaželjen programski jezik C++, ampak so 
glede na časovni okvir sprejemljive tudi druge 
opcije.

Zavod ImpACT: “Top 
govorniK”

Open Space Technology s 
Špico: “Zaznava mobilne 
naprave s pomočjo Zone 
Wing krmilnika

Predavateljica: Urša Svetelj
Lokacija: P8 na FE
Datum: torek, 17. maj
Ura: od 17:00 do 19:00Lokacija: P11 na FE

Datum: četrtek, 19. maj
Ura: od 14:00 do 16:00

Na okrogli mizi bomo razpravljali o temah, kot so zaposljivost 
inženirjev pri nas, možnosti za napredek, ugled poklica in primerljivost 
plač s tujino, dotaknili pa se bomo tudi problematike bega možganov. 
Predstavljen bo pogled tako univerzitetnih profesorjev in študentov 
kot tudi predstavnikov uspešnih slovenskih podjetij na področju 
računalništva, elektrotehnike in sorodnih področij. Cilj okrogle mize 
je prikazati položaj inženirjev pri nas in po svetu ter kako se soočiti 
s njim.

Moderator: Marko Milenkovič 

Uroš Merc, Bisol
Tone Stanovnik, Špica
Marko Javornik, Comtrade
prof. dr. Janez Bešter, LTFE
prof. dr. Andrej Žemva, LNIV
Filip Kralj, EESTEC
Dora Domajnko, študentka

Okrogla miza: Položaj 
inženirjev pri nas in po 

svetu 
četrtek 19. maj 
ob 17:30 v P1

Hitri zmenki s 
predstavniki podjetij

četrtek 19. maja ob 9:30 
v KuFE in MMD na FE
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Predstavljene bodo vse vrste vozil na električni 
pogon in njihov trend prodaje v svetu, Evropi in 
pri nas. Predpogoj za e-mobilnost danes in v 
prihodnosti, je polnilna infrastruktura v javnosti 
in doma. Temu ustrezno bo tudi naredili 
povdarek s tehničnega, uporabniškega in 
stroškovenga stališča.

Vas zanima na katero programsko opremo 
stavijo velika podjetja in  kako narediti 
programsko rešitev, ki zanima tudi največe v 
IT industriji?

Na predstavitvi bomo predstavili eno od 
uspešnih poslovnih zgodb podjetja Comtrade 
in nanjo pogledali z različnih zornih kotov: od 
tega katere tehnologije smo uporabili, kako 
poteka delo v timu razvijalcev, do procesov, ki 
jih uporabljamo pri razvoju.

Vse to je del zgodbe, ki je zaradi svoje 
kompleksnosti premalo znana širši javnosti,  
delo na projektu pa polno izzivov in priložnosti 
za profesionalno rast.

Predavateljica: Mojca Bertoncelj
Lokacija: P8 na FE
Datum: sreda, 18. maj
Ura: od 16:00 do 16:00

Schneider Electric: 
“eMobilnost: električna 

vozila in tehnologije 
polnjenja”

Comtrade: “Best bet in 
software”

Trening Javnega 
nastopanja

Predavatelj: Peter Ušeničnik
Lokacija: P11 na FE

Datum: sreda, 18. maj 
Ura: od 15:00 do 16:30

Predavatelj: Miran Fučka
Lokacija: P11 na FE
Datum: sreda, 18. maj 
Ura: od 14:00 do 15:00

Se zavedaš vsakega premika, pogleda in 
giba, ki ga narediš ko stojiš pred publiko? Kaj 
pove pove tvoja telesna govorica o tebi in kako 
jo lahko uporabiš v svoj prid, ko predstavljaš 
svojo idejo ostalim, bosta glavni vprašanji, na 
kateri bomo odgovorili na delavnici javnega 
nastopanja. Ko se začnemo zavedati svoje 
telesne govorice, hitro ugotovimo, koliko 
povemo, ne da bi sploh odprli usta. Pravo moč 
nad sabo in nad našimi poslušalci pa dobimo, 
ko telesno govorico začnemo uporabljati 
kontrolirano in efektivno. Na delavnici bo vsak 
dobil priložnost uporabiti novo pridobljena 
znanja in se pred ostalimi preizkusiti s kratko 
predstavitvijo.

Te zanima, kako je Talking Tom spregovoril, 
kakšne so skrivnosti razvoja mobilnih aplikacij 
in iz kje črpamo vir podatkov za nenehne 
izboljšave?  Ali mogoče zakaj je pomembno 
testiranje in kako uspešno združiti delo in 
zabavo? Pridruži se predavanju, ki te bo 
popeljalo v zakulisje globalne uspešnice 
Talking Tom and Friends skupaj s hčerinskim 
podjetjem mednarodne korporacije 
Outfit7Limited, Ekipa2 d.o.o.

Ekipa2, del skupine 
Outfit7: “V zakulisju: Pot 

do uspeha Talking Tom 
and Friends”

Predavatelj: Igor Lautar, VP of Analytics
Lokacija: P11 na FE

Datum: torek, 17.5 maj 
Ura: od 15:00 do 16:00

Training Team
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www.bytes.si

Sharing Ideas                   
Creating Knowledge
July 14th – 24th. Halcom, Tržaška cesta 118, Ljubljana, Slovenia
Deadline za prijavo: 27.5. ob 13.00 prek bytes.si

Bronze partner Academic partner

POD
JETJA

Ključ čisto vsakega uspešnega 
zaposlitvenega sejma so podjetja, ki na 
njem sodelujejo. Tako tudi pri JobFairu 
vsako leto sodelujemo s podjetji, ki so 
pripravljena narediti za študente nekaj 
več in se jim predstaviti v drugačni 
luči ter jim že v času študija omogočiti 
karierne priložnosti. Ponosni smo, da 
vam lahko predstavimo vsa podjetja, ki 
sodelujejo na JobFair 2016.
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Aviat MAHLE Letrika
Aviat Networks Inc. je mednarodno podjetje, ki se je specializiralo 
predvsem na področju naprednih paketno orientiranih brezžičnih 
tehnologij, ki predstavljajo temelj širokopasovnega 4G/LTE 
radijskega omrežja. Z naprednimi storitvami (inteligentna omrežja, 
pametni telefoni, itd.) postaja brezžično omrežje vedno bolj 
obremenjeno, zato je povečanje prepustnosti omrežja, ki ga prinašajo 
širokopasovne tehnologije, nujno. Ponujamo najboljše omrežne 
brezžične rešitve, vključujoč opremo za mikrovalovna hrbtenična 
omrežja in širok portfelj storitev, ki omogočajo javnim in zasebnim 
brezžičnim telekomunikacijskim operaterjem, konkurenčno ponudbo 
storitev podatkovnega prenosa.

V Sloveniji ima Aviat Networks razvojno-raziskovalni center AVIAT 
d.o.o., s sedežem v Trzinu, kjer je zaposlenih preko 60 vrhunskih 
visoko izobraženih strokovnjakov.

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

Nenehno vlagamo v kadre in njihova znanja. Le-ti so vpeti v 
sodelovanje v mednarodnih timih, skozi delo na projektih pa 
zaposleni nenehno širijo svoja obzorja. Povprečna stopnja izobrazbe 
v podjetju je več kot 7. stopnja, saj je skupno 70% zaposlenih visoko 
izobraženih. Zaposlujemo 4 doktorje znanosti in 10 magistrov.

Področje:
Elektronika, Telekomunikacije, 

Programiranje, Mehatronika, 
Programska oprema

Iščemo
Diplomante elektro-tehnične 

smeri, poznavjo sodobne 
tehnologije (IP Networking 

produktov in rešitev, RF 
/ wireless omrežij), so 

komunikativni, prilagodljivi, 
in imajo sposobnost dela 

v mednarodnem okolju. 
Zahtevano odlično znanje 

angleškega jezika.

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 

delo, redno zaposlitev, 
sodelovanje pri projektih

Kontakt:
www.aviatnetworks.com

job-si@aviatnet.com

MAHLE Letrika d.o.o. razvija, proizvaja in trži zaganjalnike, 
alternatorje, električne motorje ter pogonske in mehatronske sisteme. 
Dobro razvita raziskovalno-razvojna dejavnost, sodobno opremljen 
razvojni center in vključenost pod okrilje nemške multinacionalke 
MAHLE družbi dajejo pomembno konkurenčno prednost in 
zaupanje na trgu. Smo družbeno odgovorno podjetje, saj sledimo 
trajnostnemu razvoju s stalnimi izboljšavami in zagotavljamo najvišjo 
možno zaščito okolja ter zdravja in varnosti ljudi.

Z inovacijami in sledenjem tehnološkim trendom razvijamo 
zaganjalnike in alternatorje za vodilne svetovne proizvajalce 
kmetijske in gradbene mehanizacije, avtobusov, gospodarskih vozil 
in industrijskih diezelskih motorjev. Na področju električnih pogonov 
MAHLE Letrika ponuja široko paleto učinkovitih elektromotorjev in 
rešitev za industrijska vozila, kot so viličarji in za druga električna 
vozila v logistični industriji. Električni motorji s trajnimi magneti pa 
se uporabljajo tudi v avtomobilski industriji za električne krmilne 
sisteme in črpalke.

Družba je bila ustanovljena leta 1960, po prevzemu leta 2014 pa 
deluje v okviru skupine MAHLE. Trenutno MAHLE Letrika zaposluje 
okrog 1500 ljudi in sodi med največje slovenske izvoznike in 
zaposlovalce v regiji.

Področje:
Avtomatika, Elektronika, 
Mehatronika, strojništvo

Iščemo:
Iščemo študente Fakultete za 
elektrotehniko in Fakultete za 
strojništvo, sodelavce za delo v 
razvoju, tehnologiji in kakovosti.

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 
delo, redno zaposlitev, možnost 
izdelave zaključnih nalog

Kontakt:
www.jobs.mahle.com
si.kadri@si.mahle.com

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://www.aviatnetworks.com
http://www.jobs.mahle.com/slovenia/sl/
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U-blox
Swiss-based u-blox (SIX:UBXN) is the global leader in wireless 
and positioning semiconductors for the automotive, industrial and 
consumer markets. u-blox solutions enable people, vehicles and 
machines to locate their exact position and communicate wirelessly 
over cellular and short range networks. With a broad portfolio of 
chips, modules and software solutions, u-blox is uniquely positioned 
to empower OEMs to develop innovative solutions for the Internet of 
Things, quickly and cost-effectively. 

u-blox was founded in 1997 as a spin-off from Swiss Federal Institute 
of Technology in Zurich (ETH) and currently employs more than 800 
people in 18 different countries in Europe, Asia and in the USA. At 
the headquarters in Thalwil near Zurich, Switzerland, more than 190 
employees are employed of whom almost 60% are working in R&D. 
The Italian R&D centre in Sgonico (Trieste) employs about 120 
people of whom almost 95% are telecommunications 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 

Field:
Electronics, 

Telecommunications, Software, 
Cellular Technology

Searching:
a graduate of Faculty 

of  Electrical Engineering, 
Computer and Information 

Science

Offering:
internships, full-time 

employment

Contact:
www.u-blox.com

paola.reina@u-blox.com  

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 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!

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

https://www.u-blox.com/en
https://www.u-blox.com/en/open-jobs
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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

Iščemo:
razvijalca mobilnih aplikacij 

(Android in IOS)

Kontakt:
www.schneider-electric.com

sasa.zgombic@
schneider-electric.com

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.

http://www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/si/
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Klika
O družbi Klika

Družba Klika 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 1.300 
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.

Specialisti s področja uporabniške izkušnje (user exprience)
Svoje procese za oblikovanje uporabniških izkušenj in vmesnikov 
smo oblikovali in prilagodili do popolnosti in zelo smo ponosni na 
svoj pristop, ki se osredotoča na naročinika in nam omogoča, da 
razrešimo najzapletenejše težave programske opreme. Pozorno 
sledimo trendom v razvoju uporabniške izkušnje in uporabniških 
vmesnikov in s pomočjo skiciranja, oblikovanja ogrodij in preizkušanja 
prototipov razumemo in komuniciramo poti uporabnikov naročniku 
ter s pomočjo povratnih informacij optimiziramo proces do resnično 
idealne rešitve.

Razvoj najsodobnejših produktov in rešitev
Razvojne platforme nikoli ne omejujejo našega delovanja. 
Osredotočamo se na vsako vprašanje posebej in raziščemo vse 
možnosti za širok nabor rešitev na podlagi različnih tehnologij. Naši 

Področje:
Informatika, Programiranje, 

Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Programska 

oprema

Iščemo:
Razvijalce aplikacij aplikacij s 

področja mobile (iOS, Android), 
front-end (JavaScript, HTML5, 

CCS) ter backend (Java, .NET)

Nudimo:
študentsko delo, redno 

zaposlitev

Kontakt:
www.klika.eu

simon.dudnjik@klika.si

inženirji ljubijo izzive, bodisi v razvoju aplikacij za iOS, Android ali 
Windows, spletnih portalov, kompleksnih CMS rešitev ali najnovejših 
razvijajočih se tehnologij, kot so očala za navidezno resničnost 
(Oculus Rift, Sony Morpheus, Samsung Gear VR), računalniško 
vidno zaznavanje in nosljive naprave. Nenehno smo v stiku z 
najnovehšo tehnologijo, tako da so naše možnosti za oblikovanje 
rešitev za stranke neomejene.

Naš najbolj cenjen vir so ljudje
In vse, kar v družbi počnemo, izraža prav to. Zaposleni v družbi Klika 
prihajajo na delo v ustvarjalno, sproščeno delovno okolje, polno 
izjemnih osebnosti. Spodbujamo tako osebno kot tudi poklicno rast 
vsakega posameznika, ki je zaposlen v našem podjetju. Na Kliki je 
trenutno zaposlenih več kot 100 razvijalcev v svoje vrste pa vedno 
z veseljem sprejmemo zagnane inženirje in to ne glede na izkušnje. 
Če želite izvedeti več o zaposlitvenih možnostih, študentskem delu 
ali pa če želite izvedeti, kako poteka delo pri nas, se oglasite na naši 
stojnici in spoznajte našo ekipo.

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://www.klika.eu/#
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Biosistemika
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 (www.scinote.net), smo na 
trg lansirali februarja 2016. sciNote je odprtokodni elektronski 
laboratorijski dnevnik (ang. ELN), namenjen raziskovalncem 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 
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!

Področje:
Programiranje, Spletno 

programiranje, Android/IOS 
programiranje, Bioinformatika, 

Biološke znanosti

Iščemo:
študente, diplomante ali 

magistrante Fakultete za 
elektrotehniko ali Fakultete za 

računalništvo in informatiko 
s programerskim znanjem. 

Iščemo Full stack programerje 
in senior programerje, ki jih 

zanima delo v BIO-IT podjetju

Nudimo:
študentsko delo, redno 

zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih

Kontakt:
www.biosistemika.com

rghrastnik@biosistemika.com

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://biosistemika.com/geneio-more-information/
http://biosistemika.com
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Marand Halcom
Marand je podjetje, ki nenehno spreminja stanje informacijskih 
rešitev v zdravstvu. Vedno vlagamo čas in energijo v pridobivanje 
novih znanj in izkušenj, spodbujamo inovativnost in timsko delo. 
Naše vodilo je vedno razvijati in uvajati inovativne IT rešitve, ki 
pomagajo zdravstvenim ekipam da sprejemajo pravilne odločitve. 
Na slovenskem trgu informacijskih tehnologij smo prisotni že 26 let, 
naš uspeh dodatno potrjuje preko 120 zaposlenih in veliko število 
uspešno zaključenih projektov.
Glavni produkt je platforma za upravljanje s kliničnimi podatki 
Think!EHR PlatformTM. Gre za svetovno vodilno rešitev, ki temelji 
na standardu openEHR in se uporablja na številnih svetovnih trgih. 
Think!EHR Platform™ je visoko zmogljiva platforma za upravljanje 
z zdravstvenimi podatki, ki omogoča razvijalcem zdravstvenih 
aplikacij neodvisnost in prenosljivost podatkov.
Drugo področje je naš program poslovne analitike, ki smo ga v 
različnih oblikah razvijali s partnerjem za vizualizacijo podatkov 
Tableau. Na vseh področjih delovanja je razumevanje podatkov 
bistveno za strateško uspešno vodenje. Zato verjamemo, da je 
področje poslovne analitike bistven element dodane vrednosti, 
učinkovitosti in uspešnosti naših naročnikov.
Pomembni področji poslovanja so tudi storitve podpore poslovnih 
procesov, ter prodaja računalniških produktov naših partnerjev. 
Med partnerje sodijo številna svetovno uveljavljena informacijsko 
tehnološka podjetja, kot so Oracle, IBM, Microsoft, Symantec, 
Embarkadero, Tableau, Veeam in drugi.

Področje:
Telekomunikacije, 

Programiranje, Spletno 
programiranje, Android/

IOS programiranje, Umetna 
inteligenca

Iščemo:
Frontend razvijalca ki 

obvlada Javascript, Angular.  
Poznavanje mobilnih platfrom je 

prednost.

Nudimo:
sodelovanje na poletni šoli, 

študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje pri 

projektih

Kontakt:
www.marand.com

ales.smokvina@marand.si

Halcom ponuja rešitve za finančne ustanove že od leta 1992. S 
številnimi uspešno končanimi projekti smo pridobili neprecenljivo 
strokovno znanje s področja digitalnega bančništva in plačilnih 
sistemov. S poglobljenim znanjem in najsodobnejšimi rešitvami 
smo postali vodilni ponudnik rešitev za plačilne sisteme v osrednji 
in jugovzhodni Evropi. Halcom trenutno deluje na 10 trgih (Albanija, 
Bosna in Hercegovina, Iran, Kosovo, Črna gora, Maroko, Katar, 
Jordanija, Srbija in Slovenija), svoje rešitve pa smo prodali že več 
kot 70 bankam, 4 centralnim bankam in klirinškim hišam. Halcomove 
rešitve za e-bančništvo uporablja več kot 150.000 poslovnih 
uporabnikov. Halcom omogoča varne, uporabniku prijazne in 
zanesljive digitalne plačilne storitve.

S ponudbo vrhunskih izdelkov in storitev povezujemo kupce, 
finančne ustanove, trgovce in ponudnike storitev z naslednjih 
področij:
• rešitve za elektronsko in mobilno bančništvo,
• digitalno fakturiranje,
• mobilna plačila in
• medbančni klirinški sistemi.

Halcom je prepoznan po svoji kakovosti. Agencija BVQI je Halcomu 
in njegovim lastniško povezanim podjetjem podelila certifikat za 
standard kakovosti ISO 9001:2008. Vsi razvojni in poslovni postopki 
so dobro dokumentirani in prejmejo certifikat v skladu z nadzorom 
vodenja kakovosti po ISO 9000. Agencija BVQI pa je februarja 2010 
Halcomu podelila tudi certifikat za sistem varovanja podatkov po 
standardu ISO 27001:2005.

Področje:
digitalno bančništvo, plačilni 
sistemi, programiranje

Iščemo:
znanje programiranja, 
odgovornost, kreativnost, 
odprtost in fleksibilnost, znanje 
angleščine

Nudimo:
poglobljeno vsebinsko in 
tehnično znanje, timsko delo, 
visoko raven medsebojnega 
spoštovanja in zaupanja

Kontakt:
www.halcom.com
info@halcom.si

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://www.marand.com
http://www.halcom.com
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Ekipa2
Talking Tom and Friends.

Šest let nazaj so to bile le besede in ideja v glavah ustanoviteljev, 
danes je Outfit7 svetovni pojem za zabavno družinsko vsebino, 
tako na področju mobilnih aplikacij, kot na področju video vsebin. 
Za uspehom Outfit7 med drugim stojimo izjemni talenti v Ekipi2, ki 
se vsak trenutek dokazujemo na neizprosnem trgu aplikacij, kjer 2% 
razvijalcev zasluži več kot 98% vseh ostalih skupaj. Divje, ne?

Zaposleni v Ekipa2 smo mladi, polni energije in strasti, ki so se 
nam uresničile tri želje. Biti najboljši na svetu, se ob tem imeti noro 
dobro in delati z najboljšimi sodelavci. Pa pravijo, da zlata ribica ne 
obstaja!

Talking Tom and Friends v številkah:
• več kot 3,6 milijarde prenosov aplikacij,
• več kot 250 milijonov aktivnih mesečnih uporabnikov naših aplikacij,
• več kot 4,6 milijarde ogledov na YouTube kanalih,
• več kot 29 milijonov Facebook fanov,
• več kot 500.000 sledilcev na Twitterju,
• nova animirana serija, kjer je epizoda 1 v enem samem tednu 
dosegla preko 8 milijonov ogledov in je, odkar je izšel prvi del, 
skupaj zbrala prek 514 milijonov ogledov
• več kot 6,6 milijonov ‘subscriberjev’ na naše YouTube kanale.

Ponudba je na mizi. Vas zanimajo najboljši na svetu? Nas zanimajo. 
Zato rabimo vas. Mlade in kreativne vrhunske talente s področja 
razvoja iger.

Letos že drugič prirejamo strokovno delavnico Outfit7 Talent Camp, 
namenjeno kreativnim posameznikom s področja razvoja iger. 
Outfit7 Talent Camp bo potekal v Ljubljani med 8. in 22. julijem. 
Udeleženci bodo za 14 dni ustvarjanja izbrani na podlagi prijav, kjer 
bosta glavna kriterija kreativno razmišljanje izven ustaljenih okvirjev 

Področje:
Družinska zabaviščna industrija/ 

Family entertainment
 

Iščemo:
 Trenutno odprta delovna 

mesta:
Razvijalec mobilnih aplikacij 
za okolje Windows / Android 
/ iOS / Unity 3D (Developer), 
Razvijalec zalednih sistemov 

(Backend Developer), 
Razvijalec informacijskih 

sistemov, Skrbnik kakovosti 
/ tester (Quality Engineer, 

Karakterni animator, 
Načrtovalec iger

Nudimo:
sodelovanje na poletni šoli, 

študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
www.outfit7.com

jobs@outfit7.com

in sveže ideje.Tisti, ki bodo prikazali največ znanja in veščin, bodo imeli kasneje možnost zaposlitve v 
podjetju. Več informacij na FB Outfit7 Talent Camp. Dobrodošli.

Ekipa2 d.o.o. je hčerinsko podjetje mednarodne korporacije Outfit7 Limited, ki je najbolj znano po 
globalni blagovni znamki Talking Tom and Friends in je eno najhitreje rastočih podjetij v segmentu 
družinske zabaviščne industrije.

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://outfit7.com
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Nil Hella Saturnus
Smo mednarodno IT-podjetje in ponujamo rešitve s področja 
podatkovnih centrov, omrežij, varnosti, mobilnosti, sodelovanja in 
analitike. Ob tem pa so pomembne tudi naše storitve s področja 
svetovanja, upravljanja in asistence, s katerimi zagotavljamo 
neprekinjeno delovanje IT-okolij srednjih in velikih podjetij v 
zasebnem in javnem sektorju. 

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

Radi potujemo
Z našimi rešitvami smo prisotni po vsem svetu, naša lokalna 
predstavništva pa najdete v Južnoafriški republiki, Maroku, ZDA, 
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 
naših strokovnjakov, štipendije za študente ter številne druge oblike 
sodelovanja s fakultetami.

Prizadevnost in sodelovanje v omenjenih programih ter zanos in 
inovativnost so temelji za možnost, da se kandidati pridružijo NIL-
ovemu kolektivu.

Področje:
Telekomunikacije, Informatika, 

Programiranje, Kriptografija 
/ Računalniška varnost, 

Programska oprema

Iščemo:
Študent naravoslovnih ved, 

zanimanje za nove tehnologije, 
zanos, samoiniciativnost in 

inovativnost, želja po lastnem 
strokovnem razvoju

Nudimo:
Štipendije, prakse, sodelovanje 
na poletni šoli, študentsko delo, 

redno zaposlitev, sodelovanje 
pri projektih, sodelovanje na 

delavnicah

Kontakt:
www.nil.com

kadri@nil.com
01 474 65 00

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: HELLA je globalno, neodvisno 
družinsko podjetje z okrog 32.000 zaposlenimi na 100 lokacijah v 
več kot 35 državah. Koncern HELLA razvija in proizvaja svetlobne 
in elektronske komponente in sisteme za avtomobilsko industrijo 
ter razpolaga z eno največjih trgovskih organizacij za avtomobilske 
dele, dodatno opremo ter diagnostične in servisne storitve v Evropi. 
S prodajo v višini približno 5,8 milijarde evrov v poslovnem letu 
2014/2015 se koncern HELLA uvršča med 40 najboljših dobaviteljev 
avtomobilske opreme na svetu.

Hella Saturnus Slovenija d.o.o. s sedežem v Ljubljani zaposluje 
prek 2600 sodelavcev, od tega približno 300 na področju razvoja. 

Priložnost zate?
• Želiš razvijati tehnološko prebojne žaromete za najprestižnejše 
avtomobile?
• Želiš postati sokreator tehnoloških trendov, ki bodo prepričali tudi 
najzahtevnejše kupce?
• Želiš delovati v okolju kjer sta eni najbolj zaželjenih in cenjenih 
lastnosti proaktivnost in inovativnost?
• Ti je v izziv delo v mednarodnem okolju….?
Če si na zgornja vprašanja odgovoril z DA, vabljen, da se nam 
predstaviš in morda kmalu postanemo sodelavci, ki bomo skupaj 
soustvarjali še svetlejšo prihodnost.
Za proaktivne posameznike s strastjo do svojega področja zanimanja 
je v Helli Saturnus na voljo veliko izzivov!

Področje:
Avtomatika, Elektronika, 
Programiranje, Mehatronika

Iščemo:
Diplomante Fakultete za 
elektrotehniko za področje 
razvoja elektronike za naše 
izdelke

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
www.hella.com
zlata.hvala@hella.com

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://www.hella.com/hella-com/en/index.html
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Špica Cosylab
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, možnost 
osebnega in profesionalnega 

razvoja

Kontakt:
www.spica.si

zaposlitev@spica.com

Se sprašuješ, kaj boš po dokončanem študiju? Si želiš nadgraditi in 
uporabiti svoje znanje? Imaš rad izzive? Bi rad delal v sproščenem 
delovnem okolju? Želiš sodelovati na velikih projektih in združiti 
svoje znanje z znanjem jedrskih fizikov?
 
Če si na ta vprašanja odgovoril z DA, potem te vabimo, da se nam 
pridružiš!

Cosylab d.d. je vodilni svetovni ponudnik profesionalnih storitev za 
integracijo krmilnih sistemov in naprav za projekte in eksperimente 
Velike fizike. Cosylab zagotavlja splošne sistemske integracije, 
rešitve po meri in izdelke tipskih nadzornih sistemov, ki pokrivajo 
ves lok krmilnih sistemov in instrumentacije, specializiranih za 
pospeševalnike, tokamake,  radijske  teleskope in ionske obsevalnike. 
Sodelujemo z znanstvenimi in raziskovalnimi institucijami iz Slovenije 
in tujine ter na številnih znanstvenih projektih, kjer sodeluje bodisi 
kot partner ali koordinator, bodisi projekt izvaja samostojno.

Cosylab že desetletje nenehno raste in trenutno zaposluje več kot 
100 inženirjev in fizikov, ki so profesionalni razvijalci in integratorji 
vrhunske elektronike in programske opreme. Imamo vsaj 20 
strokovnjakov za vsako od naših temeljnih tehnoloških področij, kot 
so EPICS, TANGO, LabVIEW, Control System Studio in  FPGA.

Ker zaposleni veliko dela opravijo na oddaljenih lokacijah 
znanstvenih projektov, je Cosylab ustanovil kar nekaj podružnic po 
svetu in se zaposleni lahko odločijo tudi za delo v ZDA, Franciji, 
Švici, na Švedskem, Japonskem ali Kitajskem za nekaj let.

Podjetje elektrotehnikom nudi različna kreativna dela in želi zaposliti 
strokovnjake, ki znajo razmišljati, razvijati algoritme, so inovativni in 
znajo svoje znanje praktično uporabiti, hkrati pa jih zanima razvoj 
v tesno povezanih skupinah izvedencev. Pridruži se nam na naši 
stojnici ali hitrem zmenku, kjer se bomo pogovorili in predstavili 
možnosti za delo v Cosylabu!

Področje:
Elektronika, Programiranje, 
Krmilni sistemi

Iščemo:
študente Fakultete za 
elektrotehniko, razvijalce 
programske opreme, razvijalce 
strojne opreme, integratorje 
krmilnih sistemov, strokovnjake, 
ki znajo razmišljati, razvijati 
algoritme, so inovativni in znajo 
svoje znanje praktično uporabiti

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev

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

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://www.spica.si
http://www.cosylab.com
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Iskra Comtrade
Comtrade je mednarodno podjetje z dolgoletno tradicijo razvoja 
IT rešitev in storitev razvoja programske opreme. Biti vrhunski 
in prepoznaven ponudnik v 10 državah v Evropi in ZDA zahteva 
sposobne in raznovrstne, predvsem pa inovativne ljudi. V skupini 
Comtrade, ki zaposluje več kot 1000 inženirjev in letno ustvari 
250 milijonov evrov prihodka, sestavlja pa jo 16 podjetij s področij 
informacijskih rešitev in distribucije, na enem mestu združujemo 
strokovnjake, s katerimi skupaj sanjamo o velikih idejah in jih 
udejanjamo v praksi. 

• Si že kdaj letel z Ryanairom? Si vedel, da podjetje Comtrade 
razvija najpomembenjši gradnik nove platforme za rezervacijo 
letov MyRyanair? 
• Se navdušuješ nad električni avtomobili? Skupaj s partnerjem 
razvijamo aplikacijo za “carsharing” v Ljubljani. 
• Uporabljaš Moneto ali spletno banko NLB Klik? Tudi to smo 
razvili mi.

Naše stranke so podjetja svetovnega formata v najrazličnejših 
industrijah, zato ti izzivov pri naših projektih ne bo zmanjkalo. 
Pokrivamo vse od igralništva pa do vgradnih sistemov za 
avtomobilsko in celo letalsko industrijo, močni smo v spletnem 
bančništvu ter sistemih za nadzor IT infrastrukture. Ker pa je kvaliteta 
na prvem mestu, na vseh projektih damo prednost dobremu procesu 
testiranja in kvalitetni implementaciji.

Tako svojim strankam in partnerjem zagotavljamo le najboljše 
storitve.

Z leti smo postali velika družina, v kateri ne manjka aktivnosti za vse 
generacije.

Udeleži se naše poletne šole EDIT, saj lahko v prihodnosti nadaljuješ 
sodelovanje z našim podjetjem.

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

Iščemo:
Bodoče diplomante različnih 
smeri, predane strokovnosti, 
s kreativnimi in inovativnimi 
idejami. Na spletni strani www.
comtrade.com/jobs  lahko 
oddaš svoj življenjepis in si 
ogledaš razpisana delovna 
mesta za redno zaposlitev.

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

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

Podjetje Iskra je globalni ponudnik industrijskih rešitev in 
elektrotehničnih izdelkov. Smo največje nacionalno podjetje na 
področju avtomatizacije procesov, komunikacijskih in varnostnih 
sistemov za distribucijo električne energije, prenosnih in omrežnih 
sistemov, komunikacij preko visokonapetostnih linij, avtomatizacije 
železniškega in cestnega prometa ter programskih rešitev s področij 
energetike in logistike. Proizvajamo izdelke s področij energetskih, 
elektronskih kondenzatorjev, elementov za odpravo motenj, stikalne 
tehnike, električnih merilnih instrumentov, baterij, anten, jeder in 
potenciometrov ter ponujamo storitve galvanizacije, orodjarne ter 
upravljanja in vzdrževanja objektov.

Naše delovno področje je razdeljeno na sedem strateških poslovnih 
področij:
• Energetika
• Komponente za vgradnjo
• Učinkovite inštalacije
• Promet
• Telekomunikacije
• Varovanje, oskrba in upravljanje
• Ostale storitve.
Imamo 70 let izkušenj pri izvedbi najzahtevnejših projektov, z 
edinstveno kombinacijo celovitih inženirskih znanj, uporabo 
inovativnih tehnologij in izjemne poslovne odličnosti, lahko danes 
Iskra, na svetovni ravni, zagotovi širok spekter učinkovitih rešitev, 
prilagojenih potrebam naših strank.

Področje:
Energetika, Avtomatika, 

Elektronika, Telekomunikacije, 
Programiranje

Iščemo:
visoko strokovna ali 

univerzitetna izobrazba 
elektrotehnike ali računalništva, 

znanje angleškega  ali 
nemškega jezika, znanje C/
C++ ali drugega objektnega 

programskega jezika, 
poznavanje Linux OS, 

programskih orodij in okolja za 
razvoj/prevajanje, poznavanje 
procesov razvoja programske 

opreme

Nudimo:
prakse, sodelovanje na 

poletni šoli, študentsko delo, 
sodelovanje pri projektih

Kontakt:
www.iskra.eu

marinka.sabec@iskra.eu
01 513 10 00

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://www.comtrade.com/jobs/
http://www.comtrade.com/jobs/
http://www.comtrade.com
http://www.iskra.eu/slo/
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Epilog 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:
telekomunikacije, multimedijske 
komunikacije, internet stvari  

Iščemo:
poznavanje telekomunikacij, 
poznavanje programiranja, 
znanje angleščine, splošna 
pismenost

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev

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

Bi radi sodelovali pri pisanju programske opreme, ki poganja 
naprave in robote v skladiščih 24/7? Vam je zanimivo rudarjenje 
po podatkih, povezovanje naprav in komunikacija z njimi, reševanje 
izzivov z Javo, PL/SQL, mobilnimi tehnologijami idr. Iščete po 
zaključku študija zaposlitev in izzive v mednarodnem okolju?

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

Večino prometa dosegamo v mednarodnem okolju, na projektih za 
velike multinacionalke v državah širom sveta (ZDA, Mehika, Izrael, 
Nemčija, Finska, Švedska idr.). Na evropskem trgu dobavljamo 
sisteme WMS (Warehouse Management Systems) in MFS (Material 
Flow Systems) vodilnim proizvajalcem avtomatskih skladišč in 
spadamo med prve ponudnike informacijskih rešitev za podporo 
skladiščenja kovin in dolgih materialov.

Kot inovativno izvozno podjetje, usmerjeno na mednarodni trg, smo 
del Tehnološkega parka Ljubljana-Brdo. 
Verjamemo, da samo odlični delovni pogoji zagotavljajo kreativnost 
in razvoj, zato smo delovno okolje opremili stimulativno in v pisarne 
namestili številne športno-rekreativne pripomočke. Omogočamo 
fleksibilen delovni čas in delo od doma. Načrtno skrbimo za strokovni 
razvoj in osebno rast zaposlenih.

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

Področje:
Informatika, Programiranje, 

Umetna inteligenca, 
Podatkovne baze, Programska 

oprema

Iščemo:
Študente FRI, FE. znanje 

programiranja, zanimanje za 
nove tehnologije.

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 

delo, redno zaposlitev

Kontakt:
www.epilog.net

irena.logar@epilog.net
01 583 80 00

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://www.ltfe.org
http://www.epilog.net/en/index_en.html
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Elektrina Mediately
Elektrina d.o.o. je tehnološko podjetje, ki se ukvarja z razvojem 
inovativnih rešitev na področju elektronike in programske opreme. 
Podjetje je bilo v sedanji pravni obliki ustanovljeno leta 2005, vendar 
začetki podjetja segajo v sredino devetdesetih let. Podjetje vse od 
ustanovitve izkazuje za panogo nadpovprečne poslovne rezultate. 
Naše rešitve so vgrajene v izdelke za različna področja končne 
uporabe, kot so sistemi za upravljanje ogrevanja, prezračevanja 
in klimatizacije (HVAC), sistemi za nadzor in upravljanje porabe 
energije, igralniške naprave, avtomatizacija industrijskih procesov, 
ipd. 

Razvojno delo temelji na kreativnem združevanju inovativnih 
idej z najnovejšimi tehnologijami. Naše prednosti so poglobljeno 
poznavanje področja razvoja elektronike, programske opreme, 
avtomatike in regulacij ter sistemske integracije vseh navedenih 
tehnologij. Obvladujemo celotno vertikalo znanj, potrebnih za razvoj 
tako imenovanih vgradnih (embedded) rešitev, od načrtovanja 
elektronskih vezij do razvoja vseh nivojev programske opreme. 
To nam omogoča, da lahko ponudimo konkurenčne rešitve tudi 
najzahtevnejšim naročnikom.: od zasnove, implementacije, 
produktizacije in proizvodne logistike do organizacije poprodajnih 
aktivnosti. Rešitve tržimo partnerjem v Sloveniji in tujini, ki svoje 
izdelke prodajajo po celem svetu.

V razvojni ekipi, ki skupaj z zunanjimi sodelavci obsega preko 
dvajset članov, delujejo  strokovnjaki s področja elektrotehnike 
in računalništva. Večina ima univerzitetno stopnjo izobrazbe.  V 
podjetju pa so tudi sodelavci z akademskimi znanstvenimi nazivi. 
V podjetju spodbujamo nadaljno izobraževanje oz. specializacijo 
vseh zaposlenih tako v Sloveniji kot v tujini. Novim sodelavcem 
omogočamo uvajanje pod mentorstom izkušenih strokovnjakov.

Področje:
Avtomatika, Elektronika, 

Mehatronika, Spletno 
programiranje, Android/IOS 

programiranje

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

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 

zaposlitev

Kontakt:
www.elektrina.si
info@elektrina.si

01 729 64 60

Mediately zdravnikom pomaga z točnimi in hitrimi informacijami o 
zdravilih. Mobilna in spletna aplikacija je vodilna na trgu v 4 državah 
(Slovenija, Hrvaška, Srbija, Češka), letos pa se širi še na 3 dodatne 
trge (Italija, Slovaška Romunija). Uporablja jo več kot 15.000 
zdravnikov in več kot 30.000 zaposlenih v zdravstvu, uporaba pa je 
vsakodnevna. 

Začeli smo konec leta 2012, in v tem času osvojili že 4 trge, smo 
pa tudi najbolje ocenjena medicinska aplikacija v svetovnem merilu, 
povprečna ocena iz več kot 1500 ocen je 4.72 od 5.

Kot podjetje želimo zdravstvo spraviti v 21. stoletje z orodji, ki 
zdravnikom olajšajo in pohitrijo delo. Naš cilj je postati vodilno podjetje 
z informacijami o zdravilih v Evropi. Iščemo nove sodelavce, ki se 
vidijo v naši viziji, in jim je užitek ustvarjati kvalitetno uporabniško 
izkušnjo. Trenutno so naše največje potrebe na strani mobilnega 
razvoja (iOS, Android), pa tudi na strani spletnega razvoja. V prvi 
vrsti gledamo na zagnanost in željo po učenju, bolj kot na izkušnje. 
Imamo že močno razvijalsko ekipo trenutno petih razvijalcev (vseh 
skupaj nas je 8), ki bo novim sodelavcem pomagala pri hitrem 
napredovanju svojega znanja.

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

Iščemo:
Razvijalec mobilnih aplikacij 
(Android ali iOS) ali spletnni 
razvijalec, želja po učenju

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
www.mediately.co
blaz@mediately.co
031 719 029

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://www.elektrina.si
https://www.mediately.co/si/drugs
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BluejayYASKAWA Ristro
Bluejay Technology Inc. je na novo ustanovljeno ameriško podjetje, 
katerega osnovni produkt je pametno držalo za telefon Bluejay, ki 
omogoča lažjo in varčnejšo vožnjo. Bluejay je svoj prodor na trg 
začel z zelo uspešno Kickstarter kampanjo v februarju 2016, zdaj 
pa nadaljuje svojo zgodbo in se osredotoča na uspešno izdelavo 
držala in grajenje svetovne baze uporabnikov. Je v osnovi startup 
podjetje, ki pa že ima t.i. product/market fit in bo še v tem letu 
stopilo v veleprodajo in maloprodajo na svetovni ravni. Podjetje je 
visoko tehnološko in osredotočeno na IoT sektor. Ker je ravno v 
fazi rasti, išče nove sodelavce na področjih izdelave elektronike, 
programerstva ter prodaje in marketinga.

Področje:
Elektronika, Programiranje, 
Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Umetna 
inteligenca

Iščemo:
Backend razvijalce, razvijalce 
mobilnih aplikacij (Android in 
iOS), elektronike, analitike in 
podatkovne rudarje, marketing 
osebje

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih

Kontakt:
www.getbluejay.com
martin@getbluejay.com
070 822 227

Podjetji Yaskawa Slovenija d.o.o. in Yaskawa Ristro d.o.o., katerih 
matično podjetje Yaskawa Electric Corporation je  vodilni svetovni 
proizvajalec na področjih robotike in sistemov za avtomatizacijo, z 
več kot 300.000 proizvedenimi industrijskimi roboti, 10 milijoni servo 
in 18 milijoni inverterskih motorjev, opravljata z vzpostavitvijo centra 
inženiringa in proizvodnje   pomembne strateške naloge, saj gradita 
na kakovosti in tako ustvarjata prihodnje trende.

Podjetje Yaskawa zagotavlja avtomatizirane produkte in rešitve 
za različna področja v industriji npr. varjenje, montažo, rezanje, 
odstranjevanje materiala, nanašanje materiala, pakiranje, t.i. 
pick&place operacije, paletiranje,…

Podjetje Yaskawa Slovenija d.o.o. z več kot 25 letnimi izkušnjami 
skrbi za marketinške ter prodajne aktivnosti na trgu Slovenije ter 
trgih držav bivše Jugoslavije, medtem ko je proizvodnjo podjetje 
Yaskawa Ristro odgovorno za inžiniring ter proizvodnjo robotskih 
celic za potrebe sestrske družbe Yaskawa Europe GmbH.

Področje:
Avtomatika, Programiranje, 

Mehatronika, Programska 
oprema, Robotika

Iščemo:
študenta Fakultete za 

elektrotehniko, diplomanta 
Fakultete za računalništvo in 

informatiko, avtomatiko 

Nudimo:
štipendije, prakse, študentsko 

delo, redno zaposlitev

Kontakt:
www.motoman.si
info@motoman.si

01 837 24 10

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://www.getbluejay.com
http://www.motoman.si
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IC Elektronika 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:
Programming, Web 
Programming, Artificial 
Intelligence, Cryptography/ 
Computer Security, Software

Searching:
an enthusiastic Python 3 
developer to take on our up-
and-coming projects

Offering:
internships, student work, full-
time employment, cooperation 
on projects

Contact:
www.niteoweb.com
jobs@niteoweb.com
040 201 880

Podjetje IC elektronika d.o.o. je največji neodvisni distributer 
elektronskih komponent v Sloveniji. Ustanovljeno je bilo leta 1989. 
Sedež podjetja je v Ljubljani. Družba ima svojo hčerinsko podjetje v 
Zagrebu. Skozi leta smo s trudom postali spoštovani in cenjeni na 
tržišču. Odlikujejo nas dobri odnosi s partnerji in dobro poznavanje 
kupcev ter njihovih želja.

Osnovna dejavnost naše družbe je distribucija elektronskih 
komponent. Naš vir energije in motivacija je tradicija. Dodajamo ji 
znanje in inovativnost. S skrbno izbiro dobaviteljev in zaposlenih 
skrbimo za zadovoljstvo naših kupcev. Vse to nas uvršča 
med zanesljive dobavitelje elektronskih komponent. Naše 
najdragocenejše vrednote so inovativnost, znanje, izkušnje in 
slovenska tradicija. Naša jasno zastavljena vizija je ohraniti vodilno 
vlogo med slovenskimi distributerji.

V podjetju smo na vseh področjih ustvarili kakovostno delovno 
okolje, ki ga redno izboljšujemo. Naša prva skrb so kupci. Nenehno 
si prizadevamo povečati njihovo zadovoljstvo in predanost. Nudimo 
jim tehnično svetovanje in se prilagajamo njihovim potrebam. 
Pomagamo jim optimizirati nabavne stroške, ter skupaj z njimi 
iščemo rešitve po meri.

Vlagamo v znanje in strokovni razvoj zaposlenih in jih izobražujemo 
tako doma kot v tujini. Skrbimo za delovno okolje, ki pomembno 
pripomore k inovativnosti, ustvarjalnosti in učinkovitemu delu. 
Zaposleni so najpomembnejši člen naše organizacije. Skupaj 
ustvarjamo dobro vzdušje v organizaciji, ki pomembno pripomore k 
poslovnim uspehom.  Trudimo se, da se redno udeležujemo športnih 
dogodkov in se družimo na izletih.

Velik pomen pa pripisujemo družbeni odgovornosti. Redno se 
pojavljamo kot donator ali sponzor v humanitarne, športne, kulturne, 
izobraževalne in zdravstvene namene.

Področje:
Avtomatika, Elektronika, 

Telekomunikacije

Iščemo:
absolventa ali diplomanta 

Fakultete za elektrotehniko

Nudimo:
študentsko delo, redno 

zaposlitev

Kontakt:
www.ic-elect.si

zaposlovanje@ic-elect.si
01 568 01 10

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

http://www.niteoweb.com
http://www.ic-elect.si
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AmitehPleksimo
Smo mlado podjetje, vendar se kljub temu lahko pohvalimo z 
dolgoletnimi  izkušnjami naših sodelavcev na področju meritev, 
merilne tehnologije in merilne opreme za elektroniko, telekomunikacije 
in visokofrekvenčno tehniko. Nova znanja so pomemben dejavnik 
naše uspešnosti, zato naše sodelavce neprenehno izobražujemo.
Ponosni smo, da smo za področje Slovenije edini pooblaščeni 
partner vodilnega svetovnega proizvajalca merilno-preizkuševalne 
opreme Keysight Technologies (nekdanji HP/Agilent). Kot 
Keysightov partner smo poleg prodaje opreme odgovorni tudi za 
podporo – svetovanje, vzdrževanje in servisiranje v garancijskem 
roku in izven njega. Poskrbimo tudi za kalibracijo opreme.

Naš pomembni partner je tudi hitro rastoči proizvajalec merilne 
opreme Rigol, ki se v zadnjih letih uveljavlja kot cenovno dostopen, a 
izjemno zanesljiv in prodoren ponudnik osnovnih, pa tudi naprednih 
merilnih inštrumentov za splošno uporabo ter področje RF. Smo 
Rigolov pooblaščeni distributer za Slovenijo.

Odlične povezave s številnimi drugimi proizvajalci merilne opreme 
zagotavljajo našim kupcem zanesljivo pomoč pri izbiri merilne 
opreme, pa tudi pri njeni uporabi in vzdrževanju. Našim kupcem 
smo pripravljeni pomagati z vsemi svojimi izkušnjami in znanjem.
Več o našem podjetju in prodajnem programu si lahko ogledate 
na naših spletnih straneh www.amiteh.com in www.rigol.si ali na 
facebooku Amiteh Ljubljana.

Področje:
Avtomatika, Elektronika, 
Telekomunikacije

Iščemo:
Študenta FE, ki je pripravljen 
spoznavati vse raznolikosti 
merilne opreme za elektronske 
veličine, delo s strankami pa 
bi ga veselilo prav tako kot kot 
delo z inštrumentarijem

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev, sodelovanje pri 
projektih

Kontakt:
www.amiteh.si
prodaja@amiteh.com
05 901 75 71

Trg pametnih naprav (SmartThings) se zelo hitro razvija in vsak dan 
se pojavljajo novi produkti, rešitve in ideje. Gartner napoveduje, 
da bo do leta več, kot 25 milijard pametnih naprav priključenih na 
internet. Množična uporaba IoT naprav in rešitev nam bo korenito  
spremenila življenje. Možnosti za razvoj, inovativne ideje in preboje 
na tem področju, so praktično neomejene.

V podjetju Pleksimo d.o.o. želimo uvajati tehnološke in ne tehnološke 
inovacije in rešitve, ki jih prinaša najnovejši razvoj interneta stvari 
(IoT) v poslovna okolja in gospodinjstva. Naše podjetje se na 
tehnološkem področju usmerja v razvoj inovativnih, prilagodljivih 
in tehnološko naprednih rešitev za inteligentno avtomatizacijo 
pisarn in povezanega doma (connected home), pri tem pa želimo 
slediti trendom trajnostnega in uporabniku prilagojenega življenja. 
V naši ponudbi poskušamo povezati resnično širok nabor različnih 
pametnih naprav in tipal za večje udobje, varnost, skrb za zdravje 
in ostarele ljudi na domu, ter energetsko učinkovito upravljanje 
v zgradbah ali domovih. Naše vodilo je, da mora biti tehnologija 
prijazna do uporabnika, preprosta, prilagodljiva in mora podpirati in 
spodbujati zdrav in okolju prijazen način življenja. 

Ustanovitelji podjetja Plekismo d.o.o. imamo že dolgoletne izkušnje 
na IKT področju, v razvoju rešitve za pametne pisarne, povezane 
domove, varovanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga in 
internetu stvari vidimo velik izziv. Smo odprti za nove ideje in cenimo 
inovativnost, zagon in ustvarjalnost.

Področje:
Avtomatika, Programiranje, 

Spletno programiranje, Android/
IOS programiranje, Grafika in 

Multimedija

Iščemo:
razvijalca spletnih aplikacij, 
razvijalca mobilnih aplikacij 

(Android in IOS), zanimanje za 
pametne naprave, spletnega 

oblikovalca, entuziasta za 
digitalni marketing

Nudimo:
prakse, študentsko delo, 
sodelovanje pri projektih

Kontakt:
www.pleksimo.solutions
info@pleksimo.solutions

041 341 753

http://www.rigol.si
https://www.facebook.com/amiteh.ljubljana?fref=ts
http://www.amiteh.com
http://pleksimo.solutions
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Adacta SymphonyEYC
Kdo smo Adacta?

Več kot 350 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 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. Pred kratkim ustanovljeni podjetji v Moskvi in Brnu sta 
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.  

Si želiš v našo ekipo? Poišči nas, veseli bomo študentov, 
programerjev in analitikov, ki jim besede .NET, C#, C++, SQL, 
relacijske baze podatkov, Oracle, DB2 ali ERP, niso tuje. 

Poišči nas na spletu in nas kontaktiraj za več informacij. Če smo te 
prepričali, nam pošlji CV na career@adacta.si.

Področje:
Programska oprema

Iščemo:
študente ali diplomante, 

razvijalce, arhitekte programske 
opreme

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 

zaposlitev

Kontakt:
www.adacta.si

career@adacta.si

Smo vodilno podjetje za programske rešitve pri podpori in optimizaciji 
procesov v oskrbni verigi in s tem zagotavljanju boljših nakupnih 
izkušenj potrošnikov. Našo poenoteno programsko platformo 
G.O.L.D. uporablja preko 1.200 trgovcev na drobno in debelo ter 
proizvajalcev v 70 državah vsega sveta. Podjetje nudi napredne 
storitve za analizo obnašanja kupcev in poenoteno programsko 
platformo G.O.L.D., ki je vodilna v svoji panogi. Širok nabor rešitev 
in storitev podjetja SymphonyEYC omogoča strankam: natančno 
usmerjene asortimane prek vseh prodajnih kanalov, podporo pri 
zanesljivem in odzivnem poslovanju v prodaji na drobno in debelo 
ter izvajanju procesov v oskrbovalni verigi in hitre rezultate pri 
pospeševanju donosnosti naložbe.

S svojimi rešitvami omogoča strankam: 
• Izvajanje osnovnih postopkov prodaje na drobno in debelo, od 
načrtovanja in optimizacije nabave, do izvedbe logistike preko 
različnih prodajnih kanalov do potrošnikove košarice
• Zagotavljanje hitre odzivnosti strankam na nove poslovne 
priložnosti, 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 tehnološkemu napredku na področju informacijskih 
tehnologij in uporabo teh pri razvoju rešitev.

Z bogatimi, več kot 25-letnimi izkušnjami na področju trgovinske 
dejavnosti in logistike je SymphonyEYC vodilni svetovni ponudnik 
programskih rešitev in storitev za optimizacijo poslovnih in logističnih 
procesov v celotni oskrbovalni verigi. Med SymphonyEYC strankami 
je 15 od 30 največjih trgovcev na svetu, tisoče maloprodajnih 
trgovskih znamk ter več sto nacionalnih in regionalnih verig. Zaupajo 
nam: Mercator, Atlanitc Grupa, Nelt, Ledo, Alshaya, Unilever, Henkel 
in številni drugi.

Področje:
Informacijski sistemi, ORACLE 
DB, JAVASCRIPT, XML5, 
CSS, J2EE, WEBSERVICES, 
C, C++, SHEL, Android/IOS 
programiranje

Iščemo:
študenta računalniške, 
matematične fakultete ali 
druge tehnične fakultete, 
komunikativnost, široko 
in odprto razmišljanje, 
učinkovitost, delavnost

Nudimo:
študentsko delo, delo v 
vodilnem mednarodnem 
podjetju in sodelovanje na 
mednarodnih projektih,
Stimulativno nagrajevanje in 
kasneje možnost tudi redne 
zaposlitve

Kontakt:
www.eyc.com
job.si@eyc.com
08 200 07 00

http://www.adacta.si/careers
http://www.adacta.si
http://www.eyc.com/sl
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ETI Elektroelement Elaphe
V visoko-tehnološkem podjetju Elaphe Pogonske Tehnologije 
že dobro desetletje orjemo ledino na področju visokih tehnologij 
električnih vozil v Sloveniji in globalno, z razvojem inovativnih 
elektromotorjev za vgradnjo v platišča avtomobilov, ki bodo omogočili 
uporabo nove pogonske arhitekture v avtomobilski industriji.

Izbrani smo bili med najbolj inovativna podjetja v Sloveniji in Evropi, 
po kaljenju v Silicijevi dolini pa smo se še močneje usmerili v razvoj 
in direktno sodelovanje z industrijo in se uspešno vpeli v evropsko 
avtomobilsko industrijo kot pomemben razvojni partner.

Do sedaj smo v Elaphe razvili in izdelali že več kot 15 različnih 
kolesnih elektromotorjev, ki so vgrajeni v več kot 10 različnih vozil. 
Razvojno znanje in tehnologijo smo v podjetju gradili od osnov 
navzgor, jo izpopolnjevali in preizkušali z razvojem manjših motorjev 
za robote in električne skuterje, ter se kot globalni igralec utrdili z 
razvojem najmočnejšega kompaktnega kolesnega elektromotorja 
za električna vozila na svetu.

Do uspehov nas je pripeljala nadarjena ekipa mladih inženirk 
in inženirjev, v katero veliko vlagamo in jo širimo. Čeprav nam 
talentirana in mlada ekipa pomaga, da smo agilni in fleksibilni, to 
počnemo, ker je zabavno, vsi člani ekipe pa se zaradi veliko zelo 
zanimivih globalnih projektov lahko udejstvujejo doma in v tujini. 
Jedrni razvoj poteka v Sloveniji, nekatere dele razvoja, ki niso nujno 
direktno povezani s kolesnimi motorji pa tudi v tujini.

Področje:
Avtomatika, Elektronika, 
Programiranje, Mehatronika, 
Umetna inteligenca

Iščemo:
zanimanje za nove tehnologije, 
študenti ali diplomanti 
naravoslovnih ved (FE, FS, FRI, 
FMF), proaktivnost in veselje do 
učenja ter prototipiranja, znanje 
angleškega jezika

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 
zaposlitev

Kontakt:
www.in-wheel.com
customer@elaphe-ev.com
041 943 173

Od leta 1950 pa do danes se je ETI razvil v enega vodilnih svetovnih 
proizvajalcev rešitev za stanovanjske in poslovne inštalacije, 
distribucijo električne energije za nizko in srednjo napetost ter 
močnostno elektroniko in polprevodnike, poleg tega pa proizvaja 
tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz 
plastike.

Pomemben element v strategiji rasti podjetja so hčerinske družbe 
doma in v tujini ter tesno sodelovanje z izbranimi strateškimi partnerji. 
Koncern ETI danes zaposluje več kot 1700 ljudi, svoje izdelke pa 
prodaja v več kot 60 držav po celem svetu. Podjetje veliko investira 
v razvoj in inovacijsko dejavnost ter je eno izmed prvih slovenskih 
podjetij, ki je pridobilo certifikat kakovosti ISO 9001 in certifikat za 
ravnanje z okoljem ISO 14001.

Ves čas kakovost izdelkov in poslovanja usmerja k zadovoljstvu 
kupcev in s tem povezani poslovni odličnosti.

Uspelo nam je ustvariti mednarodno konkurenčno in razvojno 
sposobno ter stabilno poslovno skupino, katere rast tudi izjemni 
konkurenčni pritiski in recesija zadnjih nekaj let niso zaustavili. 
Prihodnost bomo še naprej gradili na kakovostni ponudbi 
kompletne palete proizvodov in storitev, na krepitvi fleksibilnosti in 
konkurenčnosti, na osvajanju novih proizvodov, dobiček pa bomo 
še naprej investirali v znanje, trg in tehnološki razvoj.

Področje:
Naprave za distribucijo 

električne energije, tehnična 
keramika, orodja in naprave

Iščemo:
Visoko motivirane, ustvarjalne, 
razvojno naravnane sodelavce 

z visoko razvitimi tehničnimi 
znanji s področja elektrotehnike 

in strojništva

Nudimo:
zaposlitev v urejenem okolju,  

delo na projektih, celoletne 
kadrovske štipendije

Kontakt:
www.eti.si
eti@eti.si

03 565 75 70

http://in-wheel.com
http://www.eti.si
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SIQ 4th Office
Slovenski institut za kakovost in meroslovje (SIQ) je strokovna, 
neodvisna in nepristranska institucija, ki nudi celovite rešitve s 
področja preskušanja in certificiranja proizvodov, ocenjevanja 
sistemov vodenja, meroslovja in izobraževanja.
Naš cilj je s široko in celovito ponudbo podpreti in pospeševati 
prizadevanja organizacij, da uresničijo svoje cilje za kakovost 
izdelkov in storitev ter sledijo svojim usmeritvam za  povečanje 
produktivnosti in uspešnosti poslovanja. Že 50 let sodelujemo 
z organizacijami pri nastopanju na trgih, dvigovanju storilnosti, 
izboljševanju kakovosti in napredovanju k odličnosti. 

Aktivnosti ocenjevanja, preverjanja, kontrole in certificiranja na 
SIQ izvajamo v skladu s politiko certificiranja oziroma kontrole. 
Organizacijska struktura zagotavlja, da osebje pri opravljanju 
vsakodnevnih nalog ni pod vplivom kogarkoli, ki ima neposreden 
komercialen interes v zvezi z ugotavljanjem skladnosti, in da pri 
delu ne pride do konflikta interesov.

V institutu gojimo delovno okolje, ki zaposlenim omogoča osebni 
in karierni razvoj. Uspešno nastopanje na trgih, razvoj obstoječih 
in novih storitev ter doseganje poslovne odličnosti zahtevajo 
visoko usposobljene kadre. Njihovo znanje in veščine razvijamo 
in izpopolnjujemo z udeležbo na izobraževanjih doma in v tujini. 
Prepričani smo, da bomo le s kakovostnimi storitvami, bogatim 
znanjem in inovativnim delom sposobni zadovoljiti pričakovanja 
naših partnerjev.

Mednarodno veljavnost in visok strokovni nivo našega dela potrjujejo 
tudi številne akreditacije in članstva v mednarodnih certifikacijskih 
shemah in združenjih. Poglavitne konkurenčne prednosti SIQ-ja so 
znanje in izkušnje naših strokovnjakov, mednarodna prepoznavnost 
in kredibilnost, fleksibilnost, ponudba celostnih rešitev in uvajanje 
novih storitev ter stalno prilagajanje trgu.

Področje:
Energetika, Elektronika, 

Informatika

Iščemo:
Fakultete za elektrotehniko

Nudimo:
prakse, študentsko delo, redno 

zaposlitev

Kontakt:
www.siq.si

meta.zibert@siq.si
01 477 81 66

Želiš rešiti problem tretjini prebivalcev?

Kako rešiti problem več kot 2,5 milijardi ljudem? E-pošta je največje 
odprto omrežje na svetu, s skoraj milijardo aktivnih uporabnikov 
več, kot jih ima Facebook. V 4th Office želimo omejiti nenehen hrup 
komunikacije na e-pošti, ter poskrbeti, da se posameznik v željenem 
trenutku ukvarja le s tistim, kar mu je pomembno.  

Kaj je 4th Office?

Najnovejši 4th Office je napredni inbox, ki s pomočjo umetne 
inteligence v obliki vaše osebne asistentke Scarlett omili vsakodnevni 
stres dela z e-pošto. 4th Office je že prejel mednarodno investicijo 
v višini 5 milijonov evrov. 
  
Mednarodna ekipa, ki deluje na relaciji Ljubljana - London je 
sestavljena iz talentiranih inženirjev, ki so pred tem delali v različnih 
startupih in priznanih podjetjih, med drugim tudi Google-u, Microsoftu 
v Redmondu in SAP-u. Skupaj z inštitutom Jožefa Štefana razvijamo 
sofisticirano umetno inteligenco, ki bo vsakemu e-mail uporabniku 
omogočila, da nikoli ne spregleda ali pozabi na stvari, ki so mu 
pomembne.

Kako stopiti v stik z nami?

Če se ne bojite izziva, nam pišite na adventures@4thoffice.com! 
Uvrščeni boste na našo mailing listo, ki jo obveščamo o vseh kul 
dogodkih, ki jih prirejamo. Prvi bo že 31. maja, kjer se nam lahko 
pridružite v naših novih, energičnih prostorih v tehnološkem parku 
Ljubljana in preverite, kako poteka delo pri nas. Junija in avgusta 
pa bomo najbolj zanimive posameznike poslali na naš London 
Challenge, kjer študentje dobijo priložnost delati v naši londonski 
pisarni cel teden z našimi mentorji.

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

Iščemo:
poznavalce spletnih in mobilnih 
aplikacij (iOS in Android) in 
umetne inteligence. Vedoželjne, 
vztrajne in ambiciozne 
razvijalce

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

Kontakt:
www.4thoffice.com
adventures@4thoffice.com

http://www.siq.si
http://www.4thoffice.com


54 55

Adittec Arnes & Register.si
Adittec je edina specializirana zaposlitvena agencija v Sloveniji za 
tehnične in strokovne kadre. Imamo poglobljen vpogled v potrebe 
po kadrih pri najboljših delodajalcih v regiji, ter znanja s področij, ki 
jih pokrivamo. 

Pri Adittecu ponujamo privlačne poklicne možnosti za ambiciozne 
študente in diplomante, ki si želite pridobiti prve izkušnje na področju 
tehničnih poklicev; inženiring, računalništvo in informacijska 
tehnologija. Sodelujemo z najboljšimi podjetji v Sloveniji in tudi 
drugod po svetu.  Poleg tega pa nadobudnim kandidatom ponujamo 
zanimiva dela v zrelih start up podjetjih. 

Postanite Adittecov kandidat in začnite svojo poklicno pot že 
danes. Vodili vas bomo skozi celoten proces iskanja prave karierne 
priložnosti.

Področje:
Kadrovska agencija

Iščemo:
inženirje, razvijalce, 

programerje, produktne vodje, 
prodajne inženirje

Nudimo:
študentsko delo, redno 

zaposlitev

Kontakt:
www.adittec.si
info@adittec.si

01 235 52 00

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – Arnes je javni zavod, ki 
zagotavlja omrežne storitve organizacijam s področja raziskovanja, 
izobraževanja in kulture. V okviru zavoda delujeta še REGISTER.
SI in SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team 
– nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja 
varnosti elektronskih omrežij in informacij). VIDEO

Arnes gradi, vzdržuje in upravlja infrastrukturo, ki povezuje univerze, 
inštitute, raziskovalne laboratorije, muzeje, šole, baze podatkov 
in digitalne knjižnice. Zaradi nenehnih sprememb tehnologije se 
Arnes sproti prilagaja potrebam svojih uporabnikov – le teh je okoli 
200.000 iz več kot 1.000 slovenskih organizacij. Dolgoročno jim 
želi zagotoviti enake možnosti sodelovanja v enotnem evropskem 
prostoru. To omogoča tesno povezana omrežna infrastruktura z 
enotnimi tehnološkimi in varnostnimi standardi – več desetgigabitno 
omrežja GÉANT, ki ga sofinancira Evropska komisija. Na ta način 
lahko uporabniki sodelujejo pri mednarodnih projektih, ki zahtevajo 
hitre in zanesljive povezave, stabilne videokonferenčne prenose ter 
prenos velike količine podatkov (npr. obdelava podatkov velikega 
hadronskega trkalnika delcev v Cernu).

Mednarodno Arnes strokovno sodeluje v delovnih skupinah in 
projektih na področju računalniških omrežij in informacijske družbe 
skupaj z izobraževalnimi in raziskovalnimi mrežami drugih držav. 
Vključen je v naslednje mednarodne organizacije: GÉANT, CEENet, 
RIPE, CENTR, EURid, FIRST, Euro-IX. 

REGISTER.SI
V vsaki državi obstaja nacionalni Register, ki upravlja z vrhnjo 
domeno. Poleg registracije domen pod vrhnjo domeno .si, ki obsega 
vzpostavitev in vzdrževanje sistema za registracijo s tehničnega, 
pravnega in administrativnega stališča, Arnes upravlja tudi vrhnji 
DNS strežnik za .si. Register aktivno sodeluje v združenju evropskih 
registrov nacionalnih vrhnjih domen CENTR in je eden od ustanovnih 
članov te organizacije.

Področje:
Telekomunikacije, Programiranje, 
Spletno programiranje, 
Kriptografija / Računalniška 
varnost, Podatkovne baze

Iščemo:
študenti/magistri FRI, FE, 
idr., poznavanje  Java EE 
programskega okolja,  orodij 
Hibernate in Maven,  SQL in 
NoSQL podatkovnih zbirk,  
spletnih tehnologij in aplikacijskih 
strežnikov,  REST mehanizmov in 
postopkov avtentikacije

Nudimo:
študentsko delo, redno 
zaposlitev, možnost sodelovanja 
v mednarodnih projektih

Kontakt:
www.arnes.si
info@register.si
01 479 88 33

http://www.adittec.si
https://www.youtube.com/watch?v=eJV3Tcllzo4&feature=youtu.be
https://www.register.si
http://www.arnes.si
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Printbox

Siemens
Siemens – partner v regionalnem projektu PLC+ Challenge 2016 in eden vodilnih svetovnih 

inovatorjev

Siemens je globalna korporacija, ki se osredotoča na področja elektrifikacije, avtomatizacije in 
digitalizacije. Je eden največjih svetovnih proizvajalcev izdelkov in rešitev za industrijsko avtomatizacijo, 
celotno energetsko verigo, transport in tehnično opremo objektov. Prisoten je v več kot 190 državah 
sveta in zaposluje 350.000 ljudi. Korporacija je vodilna tudi na področju inovacij: za raziskave in razvoj 
je v letu 2014 namenila več kot 4 milijarde EUR, zaposluje več kot 28.000 oseb v oddelku za raziskave 
in razvoj, od tega več kot 15.000 software inženirjev, samo v letu 2014 je Siemens vložil 36 inovacij in 
patentov – na delovni dan!  

Že več kot 140 let partner slovenskega gospodarstva

Siemens je že več kot 140 let tudi partner slovenskega gospodarstva. Prve oblike sodelovanja, za 
katere obstajajo dokazi, segajo v leto 1869, ko je ustanovitelj korporacije Siemens Werner von Siemens 
s takratno Kranjsko industrijsko družbo podpisal sporazum o sodelovanju na področju proizvodnje 
železa v Zoisovih fužinah na Radovni. Od leta 1992 ima Siemens v Sloveniji regionalno družbo, ki skrbi 
za prodajo in poprodajno podporo celotnega Siemensovega portfelja na slovenskem trgu. Siemens je 

Printbox je rešitev za hitro, ugodno in okolju prijazno tiskanje 
dokumentov. Namenjen je vsem: študentom, dijakom, staršem in 
tudi poslovnim uporabnikom. Z brezplačnim uporabniškim računom 
lahko tiskate svoje dokumente s tablice, telefona ali računalnika na 
kateremkoli Printbox kiosku v Sloveniji.

Področje:
tiskanje dokumentov

Iščemo:
promotorje

Nudimo:
študentsko delo

Kontakt:
printbox.si

info@printbox.net
080 820 000

sodeloval pri nekaterih ključnih infrastrukturnih projektih v Sloveniji in je prispeval k pomembnemu delu 
slovenske tehnične dediščine. 

Z regionalnim projektom PLC+ Challenge 2016 konkurenčnejši na trgu dela

V letu 2016 je Siemens d.o.o. skupaj s študentskim društvom EESTEC LC Ljubljana, Fakulteto za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani  ter partnerji na Hrvaškem in v Srbiji zagnal regionalni projekt PLC+ 
Challenge 2016, s katerim si prizadevajo perspektivne bodoče inženirje čim bolje pripraviti na delo v 
realnem okolju, jim ponuditi nova znanja in jih tako narediti konkurenčnejše na trgu dela. V preteklih 
mesecih je tako potekala vrsta predavanj in drugih dogodkov v povezavi z delom s programirljivimi 
logičnimi krmilniki (PLC), študentje pa so reševali tudi praktičen izziv in v virtualnem okolju pripravili 
rešitev za krmiljenje procesa proizvodnje piva. V sklopu otvoritve zaposlitvenega sejma JobFair bodo 
znani najboljši slovenski tekmovalci, ki bodo junija na regionalnem finalu v Zagrebu svoje znanje in 
inovativnost pomerili z najboljšimi bodočimi inženirji s Hrvaške in iz Srbije.

Več informacij: www.siemens.si

http://printbox.si
http://www.siemens.com/entry/sl/sl/
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Zveza KOMISP
Zveza študentskih zvez in društev za mednarodno sodelovanje in 
izobraževanje KOMISP (v nadalj. Zveza) združuje 19 najaktivnejših 
mednarodno usmerjenih študentskih organizacij, ki delujejo na 
področju Republike Slovenije.

Zveza prav tako zastopa društva kot skupino proti ŠOU LJ, ostalim 
organizacijam ter tretjim osebam in išče možnosti za sodelovanje z 
organizacijami ter ostalimi interesnimi skupinami in posamezniki s 
podobnimi interesi.

Zveza je krovna organizacija, ki svojim članicam nudi pomoč v 
obliki podpore pri optimizaciji delovanja članic ter prenosu znanj, ki 
so potreba za učinkovito delovanje članic, posredovanja različnih 
informacij, organizacije posvetov ter srečanj, obveščanja o aktualnem 
dogajanju na ravni mednarodnih študentskih organizacij, prenosa 
najrazličnejših znanj med društveniki, podpore pri promoviranju 
dogodkov ter ustvarjanja novih priložnosti s sodelovanjem pri 
obstoječih oz. organizaciji novih in lastnih projektov namenjenih 
članom članic in študentom UL.

KOMISP je zveza, ki ne le, da povezuje posamezne študentske 
organizacije, temveč neprestano skrbi za aktivno interdisciplinarno 
izmenjavo znanj ter povezovanje različnih strok, izkušenj, dobrih 
praks ter sklepanje novih prijateljstev in vsesplošno širjenje 
posameznikovih obzorij.

Kontakt:
www.komisp.si
info@komisp.si

Na JobFair stojnici:
TOR  SRE  ČET

Kaj boste spoznali ?
JavaEE

REST Web Services
UI: Responsive Web Design

Bootstrap
HTML; CSS; LESS; Javascript

JQuery, Jquery plugins
Spring Framework

JSP, Velocity
XML Stacks: WSDL, 

XSD, JAXB
Junit

Git
Maven, Maven plugins

iOS in Android razvoj
JPA, Hibernate

pišite na zaposlitev@halcom.si
ali obiščite www.halcom.si

Delo v Halcomu =

delo na mednarodnih tržiščih
razvoj novih in dopolnjevanje obstoječih storitev 

agilni način dela (Scrum)
spoznavanje novih tehnologij

razvoj varnih spletnih aplikacij in storitev 
delo v zabavnem mednarodnem kolektivu 

http://komisp.si
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