
IT Inženir (m/ž) 
V pisarni Zemante v Ljubljani iščemo inženirja IT (m/ž), ki se bo pridružil mednarodni Outbrain 
IT ekipi in tako postal del dinamičnega, hitro rastočega podjetja. Od kandidata pričakujemo 
sposobnost reševanja tehničnih problemov in zanimanje za najnovejše trende in tehnologije 
na IT področju. 
  
OPIS 
  
Iščemo dobro organizirano in iznajdljivo osebo, ki bo notranjim oddelkom zagotavljala vrhunski 
troubleshooting in podporo pri vsakodnevni IT operativi. Pričakujemo izkušnje z različnimi 
tehnologijami, poleg tega pa tudi dobro organiziranost in usmerjenost k inovativnemu 
reševanju problemov. 
  
Glavne naloge: 
• Odzivanje na incidente: Prioritizacija nalog glede na SLA in urgentnost ticketov. 
• Konfiguracija opreme in pomoč uporabnikom: delo s storitvami SaaS, kot so Google G Suite, 
Microsoft Office 365, Okta, Duo Security, Forcepoint, Zoom za videokonference, Slack, 
Confluence, Monday.com, Jamf Casper, Dell KACE itd.; konfiguracija prenosnih računalnikov 
v okoljih Windows, Apple macOS in Linux, vodenje inventarja in nameščanje strojne in 
programske opreme; 
• Upravljanje/skrbništvo omrežja: nadzor globalnega omrežja in odkrivanje morebitnih težav, 
povezovanje strojne opreme v omrežje, izvajanje politik o požarnih zidovih; 
• Vodenje tehnične dokumentacije, navodil, priričnikov in change management. 

KAJ PRIČAKUJEMO 
 
Potrebne izkušnje/znanja in spretnosti: 
• Najmanj 3 leta izkušenj na podobnem delovnem mestu. 
• Izkušnje z delom v Windows, macOS in Linux Office operacijskih sistemih; 
• visoki standardi in želja po konstantnem izboljševanju znanja 
• Izkušnje pri delu z uporabniki 
• Odlične sposobnosti reševanja težav in multitaskinga, tudi pod pritiskom :) 
• Hands-on izkušnje s konfiguracijo standardnih pisarniških programov in perifernih enot, kot 
so scannerji, printerji, switchi, firewalli, itd. 
• Osnovne sposobnosti upravljanja omrežij, npr. odpravljanje težav s konfiguracijo LAN, Wifi 
ali konfiguracijo strojne opreme. 
• Praktično poznavanje Active Directory/LDAP. 
• Odlično pisno in ustno znanje angleščine 
  
Zaželena, ne pa bistvena znanja in spretnosti: 
• Izkušnje s pisanjem skript in avtomatizacijo procesov. 
• Izkušnje s switchi Dell, HP in Brocade. 
• Izkušnje s FortiGate Firewalli in Ruckus access pointi. 
• Napredna uporaba Linux in odpravljanjem težav z njim. 
• Izkušnje s FreePBX ali drugimi VOIP PBX sistemi. 

KAJ NUDIMO 
 
Veliko vlagamo v našo ekipo in se trudimo vsakemu zaposlenemu omogočiti čimboljšo rast in 
razvoj. Poleg odlične ekipe, dela v hitrem okolju, učenja od ostalih sodelavcev in 
izpopolnjevanja svojih veščin ti ponujamo še: 
• Zaposlitev za polni delovni čas s privlačno kompenzacijo 
• Delniške opcije 
• Izbira opreme 



• Sodelovanje v širši skupnosti 
• fleksibilen delovni čas in možnost občasnega dela od doma 
• brezplačen vstop v fitnes in bazen v bližini pisarne 
  
CV in kratko motivacijsko pismo v angleščini pošlji sem 
(https://apply.workable.com/zemanta/j/08705CD62C/). 
  
 
 


