POSTANI DEL ACTUALOVE EKIPE!
Zaključuješ študij?
V družbi Actual I.T. d.d., vodilnemu ponudniku globalnih IT rešitev za podporo poslovanju, iščemo mlade
potenciale!
Ker je naš moto: »Izzive spreminjamo v rešitve«, TE vabimo, da lahko skupaj z nami in našimi vrednotami
odličnost, proaktivnost, spoštovanje, odgovornost, pišeš uspešno zgodbo še naprej.
Pridruži se inovativni in kreativni ekipi. Morda boš ravno TI naš mladi karierni začetnik.
Iščemo / vabimo študente in študentke:

Nudimo:

višjega letnika ali absolvente,
z aktivnim znanjem angleškega jezika,
z dobrim poznavanjem področja informacijskih
tehnologij,
 ki izstopajo s svojimi izkušnjami, proaktivnostjo,
samoiniciativnostjo,
 ki jih zanimajo področja dela: razvijalec
programske opreme (C#, JAVA, Sharepoint ali
ostalo), DBA administrator, Sistemski inženir,
poslovni IT analitik,
 s tehničnimi znanji o:
 programskih jezikih, algoritmih,
metodologijah razvoja programske opreme
in o različnih tehnologijah – za razvijalce,
 relacijskih zbirkah podatkov in o sistemski
administraciji - za DBA administratorje,
 sistemski administraciji in različnih
operacijskih sistemih – za sistemske
inženirje,
 popisu poslovnih procesov, o poslovnih
funkcijah ter o pripravi specifikacij za nove
IT sisteme – za poslovne IT analitike.




















odgovorno in zanimivo delo v uspešnem
podjetju, ki je del Skupine DBA Group,
visok standard delovnega okolja z velikim
poudarkom na zdravju in dobrem počutju na
delovnem mestu, družbeni odgovornosti ter
okoljski ozaveščenosti,
močan ekipni duh, ki ga krepimo z zabavnimi
dogodki in (ne)formalnimi druženji,
stabilno delovno okolje, ki ponuja bogate,
globalne ter široke možnosti za razvoj in
izobraževanje,
fleksibilni delovni čas,
strokovno mentorstvo,
možnost sodelovanja na mednarodnih
projektih,
vedno nove izzive, ki omogočajo osebnostni ter
strokovni razvoj,
dobro delo = dobro plačilo,
možnost dolgoročnega sodelovanja,
možnost štipendiranja (že vrsto let sodelujemo
z UP na področju Štipendijskega sklada).

Če imaš urejen študentski status in si želiš opravljati študentsko delo v podjetju Actual I.T. d.d., te vabimo, da nam posreduješ
svojo prijavo s kratkim življenjepisom na elektronski naslov:
kadrovska.sluzba@actual-it.si,
kjer smo TI na razpolago tudi za morebitna vprašanja in dodatne informacije.
Prijave bomo obravnavali zaupno in v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

