
 
 
 

 

 

 
Smo podjetje Starkom, d. o. o., v 100 % lasti družbe Mercedes-Benz  AG, s sedežem v Mariboru 

in soustvarjamo uspešno zgodbo vozil znamke Mercedes- Benz. Naš prispevek k izdelavi te 
legendarne blagovne znamke avtomobilov predstavljajo integralni nosilci, nosilci zadnje preme in 
komponent prem ter podvozja. Naša prihodnost so avtomatizirani delovni procesi, kjer bo človek 

s svojo inteligenco kreativno pomagal pri izvajanju teh procesov. 
 

Ustvarjamo nove karierne priložnosti, zato medse vabimo novega sodelavca na delovno mesto 

 

 Načrtuje, organizira in vodi delo na projektih razvoja in implementacije programskih rešitev 

 Spremlja procese in koordinira delo 

 Spremlja kakovost, stroške in doseganje rokov s pogodbenimi obveznostmi 

 Pripravlja in skrbi za projektno dokumentacijo 

 Poroča o poteku in rezultatih projekta 

 Sodeluje pri pripravi aktov s področja svojega delokroga 

 Izobražuje in deli znanje s zaposlenimi v družbi 

 Pripravlja tehnične procese in tehnično dokumentacijo za obstoječe in nove aplikacije 

 Upravlja in nadzira podatkovne baze 

 Obvladuje SQL, koncepte, orodja in sisteme za rudarjenje po podatkih 

 Rešuje tehnične naloge in probleme v času razvoja 

 Skrbi za ohranjanje in izboljšave informacijske varnosti podjetja 

 Opravlja ostala sorodna dela in naloge, ki so povezane z deli in nalogami po tem opisu ter dela 
in naloge po navodilu nadrejenega 

 

 Univerzitetna ali visoka izobrazba računalniške, informacijske ali sorodne smeri 

 Obvezno aktivno znanje tujega jezika: nemškega ali angleškega 

 Poznavanje Microsoft operacijskih sistemov za delovne postaje 

 Poznavanje Microsoft strežniških operacijskih sistemov s poudarkom na Active Directory 
storitvah 

 Poznavanje osnovnih konceptov na področju komunikacijske infrastrukture 
(LAN/WAN/WLAN) 

 Vozniški izpit B kategorije 

 

 Pogodbo za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom 



 

Starkom, d. o. o., Cesta k Tamu 18, 2000 Maribor  

Tel.: +386 2 460 17 56, E-Mail: zaposlovanje-starkom@daimler.com, Internet: www.starkom.si 

 

 Samostojno, odgovorno in dinamično strokovno delo 

 Priložnost pridobivanja novega znanja in karierne rasti 

 Občasna službena potovanja za potrebe izobraževanja 

 Urejeno delovno okolje znotraj korporacije Mercedes-Benz AG 

 Privlačen finančni paket 

 

Ste se v  zgornjem opisu prepoznali?  Prijavite se lahko tako, da pošljete prijavo z življenjepisom v 

slovenskem in nemškem oz. angleškem jeziku najkasneje do 18. januarja 2021 preko 

elektronske pošte na naslov: zaposlovanje-starkom@daimler.com 
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