
 

 

Iščete nove izzive in karierne priložnosti? Se želite potrditi in sodelovati pri razvoju nečesa novega, 

inovativnega, prebojnega? Bi radi dali polet svoji ustvarjalnosti ter hkrati razvijali svoje strokovne 

kompetence? 

V podjetju MIT informatika d.o.o. želimo okrepiti razvojno programersko ekipo zaradi povečanja 

obsega projektov in razvoja nove generacije poslovnega informacijskega sistema za industrijo 4.0. 

Zato vas vabimo, da se pridružite odprtemu in dinamičnemu timu, kjer boste lahko uresničevali 

svoje poklicne ambicije in prispevali svoje znanje k uspešnosti prepoznavnih proizvodnih podjetij. 

MIT informatika je eno vodilnih podjetij za razvoj poslovnih informacijskih rešitev in svetovanje pri 

optimizaciji poslovnih procesov. Na tržišču poslovnih informacijskih rešitev za proizvodna podjetja 

deluje že več kot 28 let. Podjetje nenehno sledi tehnološkemu razvoju in poslovnim trendom, zato 

že danes razvija sodobne digitalne rešitve za industrijo 4.0, ki temeljijo na pristopih IoT, analitiki 

podatkov, integraciji sistemov, sodelovanju, brezpapirnem in mobilnem poslovanju ter 

računalništvu v oblaku. 

 

 

 

PRIČAKUJEMO: 

 Obvladovanje razvojnega orodja Microsoft Visual Studio (programski jezik C#) 



 Dobro poznavanje relacijske baze podatkov MS SQL in dobro znanje programiranja T-SQL 

 Izkušnje z XML in XSLT 

 Dobro delovanje v timu, natančnost in vztrajnost, osredotočenost na rezultat, 

samoiniciativnost, pripravljenost na stalno izobraževanje 

 Višješolska izobrazba 

 Prednost bodo imeli kandidati s programerskimi izkušnjami z Visual Basic ali Microsoft 

Visual FoxPro in poznavanjem poslovnih procesov (finance ali komerciala ali proizvodnja 

ali upravljanje s kadri) ter poznavanjem MVC, ASP.NET, JavaScript, HTML, CSS, JSON, 

REST. 

NUDIMO: 

 Delovno mesto za nedoločen čas s 3 mesečno poskusno dobo ali študentsko delo 

 Delo v dobro organiziranem kolektivu s stabilnim plačilom 

 Zahtevno, raznoliko in izzivov polno delo na različnih projektih 

 Samostojnost pri delu ter možnost sodelovanja z izkušenimi programerji in poslovnimi 

analitiki 

 Posluh za nove ideje in kreativne rešitve 

 Prilagoditev delovnega časa družini 

 Podporo osebnemu in strokovnemu razvoju 

 

Ste pripravljeni sprejeti izziv in so vam naša pričakovanja blizu? 

Potem vas vabimo, da nam pošljete svoje prijave z življenjepisom na e-naslov kadri@mit-ing.si. 
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