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Razmišljate o času po diplomi/magisteriju?  

Ste v zaključni fazi študija in ste pripravljeni dodati praktične 

izkušnje k vašim znanjem in veščinam?  

Želite aktivno prispevati k novim priložnostim, ki se vam bodo 

morda ponudile? 

Če ste na kakšno od zgoraj navedenih vprašanj odgovorili pozitivno, smo pravi naslov za vas. 

Na Slovenskem podjetniškem skladu (SPS)  

vam ponujamo sodelovanje pri 

nadgradnjah informacijskega sistema SPS ter 
razvoju novih IT rešitev za potrebe poslovanja 

Iščemo motivirano osebo, ki bo pomagala udejanjati naše poslanstvo na področju zagotavljanja 

finančnih in vsebinskih spodbud malim in srednje velikim podjetjem, ob hkratnem zagotavljanju 

uresničevanja ciljev v zvezi z razvojem podjetij tako na nacionalnem, kot na mednarodnem nivoju.  

Zaželeni pogoji in znanja so: 

 

- področje dela: računalništvo, 

- izobrazba: absolvent ali študent zadnjega letnika, VI. ali VII. stopnja izobrazbe iz smeri računalništva 

ali informatike, 

- dobro poznavanje relacijskih podatkovnih baz,  

- dobro poznavanje razvojnih programskih jezikov. 

 

Opis dela: 

 

- programiranje v programskem jeziku Pascal, 

- programiranje na platformi MSSQL (SQL povpraševanje, funkcije in procedure), 

- pregledovanje in optimizacija kode, 

- predelovanje in nadgrajevanje modulov, 

- testiranje, 

- analiza podatkov, 

- sodelovanje pri razvoju modulov (analiza zahtev, iskanje izboljšav in predlogi sprememb). 
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Dodatne prednosti so: 

- poznavanje programskega jezika Pascal, 

- poznavanje relacijske podatkovne baze MSSQL, 

- poznavanje ERP sistema Datalab Pantheon, 

- vsebinsko znanje računovodstva, financ in bančnih procesov. 

 

 

 

Pričakujemo, da imate naslednje kompetence: 

- zanesljivost in odgovornost 
- samoiniciativnost 

- sposobnost timskega dela 
 
Ponujamo vam: 

- spoznavanje delovnega okolja in vsebine poslovanja Sklada, 
- takojšen angažma - preko študentskega servisa (z možnostjo sodelovanja tudi v prihodnje);  
- delo v dinamičnem in urejenem delovnem okolju 
- zanimive in razgibane delovne naloge 

- delo v povezanem in odzivnem timu, kjer bo cenjen vaš osebni prispevek k uresničevanju skupnih 
ciljev 
 
Vaše vloge nam čimprej pošljite na elektronski naslov tilen.guzelj@podjetniskisklad.si. Vabilo je 

veljavno do pričetka poslovnega sodelovanja z izbrano kandidatko ali kandidatom. 
 
Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete na g. Tilna Guzelja tel. 02 2341 269.    
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