
IŠČE SE
ŠTUDENT
ZADELOV
RAZVOJU
(m/ž)
Dodaj svoj prispevek
k avtomatizaciji
in robotizaciji
logističnih procesov.
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Ali imaš vse potrebno, da postaneš naš sanjski razvojnik?

Večjezičnost
Če imaš znanje vsaj enega tujega
jezika (angleščina ali nemščina),
potem si zadostil prvemu pogoju.

Tehnična znanja
Programerjem bo prav prišlo
poznavanje programskega jezika Java,
C#, ali drugega. Če imaš tudi znanje o
delovanju baz podatkov, si car.
Če pa si elektrotehnik, se navdihuješ
nad robotiko, poznaš ROS, Linux in te
zanimajo nove tehnologije, te čakajo
izzivi pri razvoju avtonomnih
samovozečih vozil za industrijo.

Te skrbi premalo
izkušenj?
Ni panike, če si ambiciozen, vseeno
dobrodošel! Imamo realna
pričakovanja in vemo, da nisi senior,
če si v resnici študent.

Temika tujina?
Super. Delujemo v mednarodnem
okolju, smo del multinacionalke Knapp
AG, naši naročniki pa so razpršeni po
celem svetu.

Velike igrače za velike
fante in punce
Če te mika razvoj programske opreme,
ki povezuje in poganja avtomatska
vozila, naprave ter robote v skladiščih
24/7, potem si naš idealen kandidat.
Če pa se navdušuješ nad hardware-om
in ti ni odveč zavihati rokave, te bomo
veseli v oddelku robotike.

Izpopolnjevanje znanja
Je pri nas obvezno. In tudi zabavno.
Obiskujemo konference, vpisujemo se na
Udacity Nanodegree P., učimo se jezikov
in izpopolnjujemo druge potrebne
veščine.

Naša pričakovanja
Da si odgovoren in zanesljiv, hitro učljiv in
rad delaš v timu. Vse ostalo se boš
priučil, ne skrbi.

Lokacija
Je naša prednost. Nahajamo se v
inovacijskem ekosistemu Tehnološkega
parka Ljubljana izven največje mestne
gneče in hkrati blizu fakultet (FRI, FE).

Ponujamo
Od študentskega dela, prakse,
štipendiranja, do redne zaposlitve. Da bo
tvoje znanje prišlo še bolj do izraza, te
čakajo tudi odlični delovni pogoji in
podpora mentorja.

Sreča je
na strani
pogumnih,
zato ne oklevaj!
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