
 
 
 

 
 

Smo del velike mednarodne bančne skupine Sberbank, ki je v prvi vrsti usmerjena v potrebe strank in zna 
prisluhniti njihovim potrebam glede finančnih storitev. Za doseganje zastavljenih ciljev potrebujemo sodelavce, 
ki jim motiv predstavljajo izzivi, doseganje skupnih ciljev in so predani izjemnim dosežkom. Naši uspehi 
temeljijo na strokovnosti in angažiranosti naših sodelavcev. 
 
 

Si želite dela z bazami podatkov in vas veseli sistemsko delo (DBA) nimate pa 

izkušenj in znanj?  

 
Ste na začetku karierne poti in vas pomanjkanje izkušenj skrbi?  

 
Ni razloga za skrb. Mi imamo strokovnjake, ki so začetnikom pripravljeni pomagati 

in jim prenesti svoje znanje. 
 

 Pomembno je, da ste željni pridobivati praktična in strokovna znanja na tem 
področju.  

 
Če ste se našli v opisu, potem ni ovir za vašo prijavo za: 

 

 

 
Ta vloga je odlična priložnost za delo z motivirano in predano ekipo, ki ceni strokovnost in 

kjer sta mentorstvo ter predaja znanja vpeta v kulturo sodelovanja. 

 
 
Iščemo:   

 Poznavanje koncepta dela podatkovnih baz. 

 Poznavanje konceptov računalniških omrežij in AD. 

 Prednost je poznavanje SQL-a in/ali uporaba katerega od orodij za ETL. 

 Prednost je poznavanje dela na Linux OS. 
 
 

Vaš profil: 
 

 Izobrazba računalniške ali druge ustrezne smeri. 

 Samostojnost in sposobnost reševanja programskih problemov. 

 Pripravljenost na učenje in razvoj. 

 Timska naravnanost, vestnost in odgovoren odnos do dela. 

 Odlično ustno in pisno komuniciranje v angleškem jeziku (tudi strokovna terminologija). 

  

Junior Skrbnik podatkovnih baz in aplikacijskih 
strežnikov (m/ž) 

v oddelku IT Operativa in infrastruktura 



 

 
 
Vaša priložnost: 
 

 Pri novih izzivih v kolektiv se nam lahko pridružijo mladi na začetku svoje karierne poti.  

 Vaša vloga bo pomembna pri zagotavljanju nemotenega delovanja IT sistemov in s tem visoke 
kakovosti naših storitev. 

 Postali boste del izkušenega in dinamičnega tima, ki stremi k doseganju odličnih poslovnih 

rezultatov. 

 Imeli boste priložnost za osebni in strokovni razvoj ter kasneje samostojno delo, ob katerem 
boste lahko uresničili svoje potenciale.  

 Nudimo zaposlitev za nedoločen čas s poskusno dobo do 6 mesecev. 
 

 

Izziv za vas? 
Veselimo se vaše elektronske prijave do 30. 06. 2019! 
 
Sberbank d.d. 

Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana 

https://www.sberbank.si/o-sberbank/kariera/ponudba-delovnih-mest/p/junior-skrbnik-podatkovnih-baz-in-aplikacijskih-streznikov-(m-z)

