
 

 

Junior Full-stack Developer  

V ekipo izkušenih razvijalcev, ki delajo na obsežnejšem projektu razvoja po meri za mednarodnega 

naročnika, vabimo razvijalca ali razvijalko programske opreme.   

Lokacija dela je v Ljubljani ali Mariboru.   

So tvoje izkušnje večinoma neformalne iz različnih osebnih in študentskih projektov? Nič hudega, 

na začetku bo velik poudarek na tvojem uvajanju v ekipo in podjetje, dobil pa boš tudi mentorja, 

ki ti bo pomagal pri delu in strokovnem razvoju. Če te zanima, kakšen je naš način dela, se nam 

oglasi in z veseljem ti ga bomo predstavili.  

Glede na trenutne razmere bomo vse razgovore opravljali preko video klicev. 

 

Vabimo te, če: 

− imaš izkušnje s programiranjem spletnih aplikacij  

− poznaš koncepte večnivojskih arhitektur in načrtovanja relacijskih baz podatkov 

− so ti blizu tehnologije in programski jeziki, kot so .NET Core, TypeScript, Angular, React, 

GIT, JavaScript 

− tekoče govoriš angleški jezik  

− rad sodeluješ v ekipi različnih strokovnjakov in do svojega dela čutiš odgovornost 

Ponujamo ti: 

− zaposlitev za nedoločen čas 

− fleksibilen delovni čas (svoje delo lahko prilagodiš morebitnim obveznostim in aktivnostim) 

ter možnost občasnega dela od doma 

− delo na zanimivem mednarodnem projektu 

Naša kultura: 

− izkušena ekipa sodelavcev, ki ti je vedno pripravljena pomagati 

− mentorstvo in strukturiran proces uvajanja v delo 

− veliko priložnosti za izobraževanje ter pridobivanje novih znanj in certifikatov 

− okolje, ki ima posluh za želje in predloge ter skupaj s tabo razvija tvojo karierno pot 

− vedno odprta vrata vodstva  

− družini prijazno okolje, ki omogoča dobro ravnovesje med delom in zasebnim življenjem 

Dodatne ugodnosti: 

− dodatno pokojninsko zavarovanje 

− prosta parkirna mesta 

− redni teambuildingi in drugi dogodki za zaposlene 

− odlična kava in čaji ter vsak dan sveže sadje 

Vabimo te, da prijavo z življenjepisom oddaš na naši spletni strani https://www.agitavit.si/kdo-

smo/zaposlitev/. Prej ko pošlješ prijavo, prej te povabimo na razgovor preko video klica, sicer pa 

prijave zbiramo do 10. maja 2020.  
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