
Opis delovnega mesta 

Iščemo  razvijalca mobilnih aplikacij IOS, programerje in  upravljalce socilanih omrežij. 

Kandidat bo postal del vrhunske ekipe. Zato kandidate vabimo v Slovensko mednarodno 

usmerjeno podjetje z več kot 30 letnimi izkušnjami na področju informatike.  

2. Razvijalec mobilnih aplikacij IOS, Androind, windows mobile,  

- Izkušnje in/ali univerzitetno oziroma visokošolsko izobrazbo tehnične smeri;  

- izkušnje pri razvoju in implementaciji programske opreme ter mobilnih aplikacij za iOS;  

- poglobljeno znanje Swift programskega jezika (znanje Objective-C je prednost) ter iOS SDK;  

- poznavanje REST metodologije ter izkušnje z UX razvojem aplikacij;  

- sposobnost dela v ekipi; 

- aktivno znanje angleškega jezika;  

- željo po napredovanju na strokovnem področju;  

- proaktivnost, iznajdljivost, kreativnost;  

- odgovornost pri izvedbi projektov;  

- usmerjenost k rešitvam in doseganje ciljev. 

Kandidatom nudimo: 

- možnost zaposlitve za nedoločen čas  

- dinamično ter interdisciplinarno mednarodno okolje  

- delo v odlični mladi ekipi strokovnjakov  

- delo v delavcu prijaznih prostorih in ergonomsko oblikovani opremi  

- možnost konstantnega izobraževanja, napredovanja in osebnostnega razvoja  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Programer 

- dobro poznavanje android / ios programiranja (c, java) 

- dobro poznavanaje c++, C# , .NET, XAMARIN ali MonoGame platforme 

- pogojno poznavanje proto board programiranja na bazi Raspberry Pi ali Arduino okolja 

- želene so izkušnje z dokaznim gradivom ; sepravi že izdelane aplikacije 

- kandidati bodo dobili majhen vprašalnik in več nivojev nalog za izpolnit 

- iščemo motivirane , samoiniciativne ter izziva željne programerje / oblikovalce 

- nudimo sproščeno okolje, programiranje z najnovejšimi tehnologijami IoT(internet of Things) 

- zaželjeno je poznavanje java, javascript in c oz c# programiranja – še raje eno od crossplatform 

engine-ov cocos2d, shiva, xamarin 

- obvezno poznavanje OpenGL, OpenGLES 

 

3. Poznavalec socialna omrežij in z njim povezana ciljnja trženja  

- naloge kandidata bodo skrb za vse reklamne aktivnosti na vseh večjih socialnih 

omrežjihobjavljanje novosti 

- priprava oziroma predlogi makretingških kampanj in iskanje ciljnih strank preko socialnih 

kanalov (facebook, twitter, instagram, myspace, quora, pinterst,...) 



- zaželjeno je poznavanje okolja wordpress / cms 

 

 

Kontakt: 

info@avtonoma.si 

Klasifikacija delovnega mesta: 

Lokacija dela: Koper 

Plačilo: po dogovoru  

Delovni čas: po dogovoru  

 

 


