
Senior Software Engineer C/C++ Android (f/m/x) (razvojni inženir) 

 

Abrantix je vodilno podjetje za programski inženiring na področju elektronskih plačil. Trenutno smo v 

fazi širjenja in zato iščemo ljudi, ki bi si želeli rasti skupaj z nami in ki bi nam bodo pomagali oblikovati 

prihodnje tehnologije in inovacije. Iščemo nadarjenega in motiviranega kandidata za razširitev naše 

ekipe v Kopru. Naš sedež se nahaja v Zürichu, Švica. 

 

Kaj ponujamo: 

Abrantix uporablja najnovejšo tehnološko infrastrukturo, da služi potrebam naših strank in implementira 

programske projekte in produkte različnega obsega. Z našim poglobljenim znanjem tehnologij in plačilne 

industrije vodimo naše stranke skozi celotni projektni cikel – od ideje do implementacije, ter podpore in 

vzdrževanja. Ustvarjamo rešitve in izdelke, ki jih naše stranke cenijo in ki pripomorejo k uspešnosti 

njihovega poslovanja. V Abrantixu smo ponosni, da imamo odprto kulturo in naše zaposlene smatramo 

za našo največjo dobrino. Verjamemo v plosko hierarhijo, direktno komunikacijo, kreativnost, prostor za 

rast in prilagodljiv delovni čas. Postali boste del motivirane in razgledane ekipe, ki vas bo podpirala in 

vam pustila prostor za profesionalno rast. 

 

Prednosti dela na Abrantixu: 

• Izziven in zanimiv programski inženiring na visoki kvalitetni ravni 

• Delo kot člen manjših agilnih skupin 

• Programski inženiring z najnovejšimi in najsodobnejšimi tehnologijami 

• Prevzemanje odgovornosti za lastne iniciative, s podporo tvoje ekipe 

• Prenos svojega znanja ter konstantno učenje od sodelavcev   

 

Kaj lahko pričakujete: 

• Zaposlitev za polni delovni čas 

• Dizajn in implementacija plačilnih aplikacij na EFTPOS plačilnih terminalih večinoma v C / C ++ 

pod Linuxom / Androidom. 

• Dizajn in implementacija avtomatiziranega testiranja, vključno z uporabo naših robotov za 

testiranje terminalov. 

• Kriptografije in tehnologije šifriranja za plačilne aplikacije 

 

Kaj pričakujemo: 

• Višjo ali visokošolsko izobrazbo računalniške ali druge enakovredne smeri, oziroma enakovredne 

industrijske izkušnje 

• Izkušnje in poznavanje C, C ++ jezika kot tudi Androida 



• Poznavanje kriptografije (SSL, PKI, X.509 itd.) 

• Sposobnost samostojnega dela in dela v ekipi, timski igralec 

• Pripravljenost na učenje in nove izzive 

• Aktivno znanje angleškega jezika 

 

Dodatna znanja, ki bi bila koristna: 

• Poznavanje jezika C # 

• Izkušnje in znanje razvoja aplikacij za mobilne naprave (iOS, Android, Xamarin) 

• Znanje nemškega jezika. 

 

Prosimo da nam pošljete vaše CV-je v angleškem jeziku na e-mail naslov: jobs@abrantix.com  

mailto:jobs@abrantix.com

