
Web / Front-End Programer (m/ž) 

Podrobnosti Catenate d.o.o. 

Podjetje: 

Catenate d.o.o. 

Zaposlitev: 

Polni delovni čas 

Rok prijave: 

01.09.2016 

Lokacija: 

Ljubljana, München 

Prosta delovna mesta: 

3 

Catenate je mednarodni ponudnik storitev na 

področju računalniškega svetovanja in raz-

voja programske opreme z več kot 140 

zaposlenimi in poslovnimi enotami v Švici, 

Italiji, Nemčiji, Bulgariji, Nizozemski in Slove-

niji. Poslovna enota v Sloveniji je najmlajša 

enota, ki se osredotoča na razvoj web / front-

end programske opreme za stranke s podro-

čja centralne in zahodne Evrope.  Pričetek dela: 

September / Oktober 

Opis dela: 

Zahtevamo: 

Kontakt:  Irman Abdić 

E-Mail:  irman.abdic@catenate.com 

Prosim priložite: CV, Github link,  

ocene, projekte, priporočila 

Pri delu se bo uporabljalo razvojna 

orodja Angular2, ES6, SASS, NodeJS, 

Gulp, Karma in uveljavljene prakse za 

razvoj modularne programske opreme, 

e2e in unit teste ter konfiguracijo.  

•  Delo na inovativnih mednarodnih pro-

jektih v ambicioznem kolektivu s TUM in 

MIT alumni. 

•  Nova poslovna enota, priložnost za 

napredovanje. 

•  Namestitev in kritje potnih stroškov pri 

morebitnem delu izven Slovenije. 

•  Fleksibilen delovnik po poskusnem 

obdobju.  

•  Podpiramo zaposlene pri odločitvi za 

nadaljevanje študija in dodatnem uspo-

sabljanju. 

•  Letni bonus / 13. plača. 

•  “Party budget” za božične zabave, roj-

stne dneve in športne dogodke. 

•  Enkrat letno Catenate “team building” 

event na morju / all-inclusive, letalska. 

• Izkušnje z modernimi JavaScript front-

end knjižnicami, predvsem z Angular2. 

Zaželjene so tudi izkušnje z React. 

•  Odlično poznavanje vsaj enega OO 

programskega jezika. 

•  Aktivno iskanje znanja na področju 

razvoja front-end programske opreme. 

•  GitHub/BitBucket portfolio. 

•  Sposobnost prilagajanja in dela v di-

namičnem okolju z drugimi eksperti. 

•  Predanost in odločnost pri reševanju 

zahtevnih problemov. 

•  Strast za ustvarjanje vzdržljive in za-

nesljive programske opreme. 

•  Odlično poznavanje angleškega jezi-

ka, poznavanje nemškega jezika je 

dodatna prednost. 

•  Prve tri mesece bo delo potekalo pri 

stranki v Münchenu, nato iz Ljubljane. 

Ponujamo: 

Catenate d.o.o., Pristaniška ulica 8, 6000 Koper, Matična št.: 7095350000, ID za DDV: SI 86597493 

https://www.linkedin.com/in/irmanabdic
https://twitter.com/irmanabdic

