V našo ekipo vabimo več Java, .NET ali Web programerjev!
DINIT je podjetje, ki nudi celovite in napredne storitve v kartičnem poslovanju. Temeljna dejavnost
podjetja je procesiranje kartičnih transakcij in smo usmerjeni na procesiranje kartic Diners Club
International in Discover Card na trgih Slovenije, Italije, Anglije, Irske, Francije in Beneluxa. DINIT je v
lasti švicarske bančne skupine Corner banca, ki je eden pomembnejših izdajateljev Visa in Mastercard
kartic v Švici in lastnik Diners Club Italije.
Certificirani smo po standardu PCI v3.1 in tako zagotavljamo varnost in regulatorno skladnost po
najsodobnejših branžnih standardih. Skupaj s svojimi partnerji razvijamo in ponujamo inovativne
informacijske rešitve, ki so sodobne, enostavne za integracijo ter stroškovno učinkovite.
Smo mlado a drzno podjetje, ki je v 9 letih od ustanovitve zraslo v okvire z več kot 60 zaposlenih,
prisotnostjo na mnogih zahodno evropskih trgih in močno strateško pozicijo znotraj globalne kartične
sheme Diners Club International.
V okviru mednarodne korporacijske kulture razvijamo sodobne kadrovske pristope ter rast in uspešnost
našega poslovanja zagotavljamo s kolektivnim in osebnostnim razvojem naših sodelavcev. V svoje vrste
vabimo preudarne kadre, željne osebnostnega razvoja in predane kolektivnemu duhu podjetja.
Pričakujemo:
 poznavanje programskih jezikov Java in/ali Microsoft .NET (C#);
 poznavanje CSS in HTML;
 poznavanje podatkovnih modelov in SQL;
 zaželena VI. ali VII. stopnja strokovne izobrazbe tehnične smeri (informatika, elektrotehnika);
 aktivno znanje angleškega jezika.
Nudimo:
 teamsko delo v pozitivnem kolektivu, mentorstvo pri zahtevnejših projektih in fleksibilen delovni
čas;
 možnost za strokovni, osebni in karierni razvoj z razvojem vaših potencialov in nadgradnjo
kompetenc;
 priložnost uveljavitve v mednarodnem, tehnološko naprednem podjetju;
 konkurenčno plačilo ter vključitev v bonusni sistem podjetja;
 možnost vključitve v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja, financiranim s strani podjetja;
 delovno razmerje za nedoločen čas;
 druženje, zabavo in raznolikost z organiziranimi izleti, pohodi v naravi, ekipnimi športi,
volonterskimi dnevi, pikniki, različnimi izobraževanji in delavnicami.
V kolikor imaš veselje in strast do iskanja rešitev, reševanja problemov in programiranja, pošlji tvoj CV
na zaposlitev@dinitcs.com
Delovno mesto je v Izoli.
Za več informacij nas lahko kontaktirate po telefonu 030 313 409.
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