
 

 
Si ambiciozen, inovativen, motiviran in dosegaš nadpovprečne študijske 

uspehe? 

Želiš delati v kreativnem okolju prijaznih ljudi in svoje teoretično znanje 

preizkusiti v praksi? 

Želiš priložnost za zaposlitev po zaključku študija? 

 
 

Abanka d.d.  
razpisuje tri kadrovske štipendije 

za študijsko leto 2017/2018 
 

 
Štipendije razpisujemo za: 
 
1. univerzitetni/strokovni študijski program 1. stopnje - Računalništvo in informatika ali 

interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika na FRI - 
Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani; 
 

2. magistrski študijski program 2. stopnje:  

 Organizacija in management informacijskih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede 

ali 
 Poslovna informatika na Ekonomski fakulteti Ljubljana. 



 
Štipendija je namenjena študentom in študentkam univerzitetnega/strokovnega študijskega programa 
1. stopnje (pod točko 1) ali študentom in študentkam magistrskega programa 2. stopnje navedenih 
fakultet pod točko 2.   
 

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki: 
 

 redno napredujejo v višje letnike, 

 dosegajo visoko povprečno oceno, 

 jih veseli delo z mobilnimi napravami in spletnimi aplikacijami,  

 uživajo pri reševanju zahtevnih težav, 

 jih zanimajo nove tehnologije in njihova uporaba. 

 
 

Kaj ponujamo štipendistom? 

 
 mesečno štipendijo,  

 možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela, z 
reševanjem izzivov s področja informatike na razvoju mobilnih in spletnih rešitev, 

 možnost pisanja diplomske oz. magistrske naloge na primerih iz prakse banke, 

 zaposlitev po zaključku študija in razvoj kariere v banki na področju načrtovanja in razvoja 
inovativnih sistemov mobilnega in spletnega bančništva in uporaba najsodobnejše tehnologije.  

 
Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno s štipendijsko politiko z Abanko d.d. sklenil/a pogodbo o 
štipendiranju. 
 
 

Prijava na razpis mora vsebovati: 
 
 motivacijsko pismo, v katerem navedete razloge, zakaj želite postati naš štipendist, 

 življenjepis s fotografijo, 

 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno, 

 potrdilo o vpisu za študijsko leto 2017/2018, 

 morebitna potrdila, priporočila ali druga dokazila, 

 potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, 

 izjavo študenta, da še ne prejema kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.  

 
Po pregledu vlog bomo kandidate, ki izpolnjujejo naše zahteve in pogoje povabili na kadrovski pogovor. 

 

Rok in oddaja vloge: 
 
Vlogo za pridobitev kadrovske štipendije s prilogami pošljite do 31.10.2017, na elektronski naslov 
Kadrovska.sluzba@abanka.si z zadevo »Kadrovska štipendija«. 
 
Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefonsko številko (01) 471 89 05 (med 9. in 12. uro) 
ali na elektronski naslov kadrovska.sluzba@abanka.si. 
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