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Razpis za Višjega razvijalca (Projektant IS)
     
Opis podjetja

• 3 PORT, informacijski inženiring, d.o.o. , Vojkovo nabrežje 30a, 6000 Koper
• Podjetje razvija aplikativne rešitve za podporo poslovnim procesom v spletnem in mobilnem 

okolju, prilagojene specifičnim zahtevam kupca. 
• DŠ SI48287059
• http://www.3-port.si  

Opis in naziv delovnega mesta:

• Projektant IS

Kaj nudimo kandidatu

• Kreativno in zanimivo delo na razvojnih projektih in vpeljavi računalniško podprtih 
informacijskih sistemov.

• Možnost izobraževanja, osebnega in strokovnega razvoja. 
• Prijetno in stimulativno delovno okolje.
• Projektno organizirano delo, prilagodljiv urnik dela.

Kaj pričakujemo od kandidata (st. izobrazbe, dodatna znanja, ...)

• Dokončana najmanj 9. stopnja izobrazbe (raven SOK) na področju računalništva in 
informatike ali matematike (računalniško intenzivne metode in aplikacije).

• Odgovornost, samostojnost in inovativnost, strokovnost, sposobnost za timsko delo in 
izmenjavo znanj.

• Sposobnost samostojno izvajati tudi večje zaključene naloge.
• Znanje angleščine.
• Želja in sposobnost hitrega pridobivanja znanj glede na zahteve projekta. 

Kraj zaposlitve

• Koper

Način zaposlitve

• Za določen čas s polnim delovnim časom. 
• Glede na uspešnost in izkazane kakovosti kandidata možnost sklenitve delovnega razmerja za 

nedoločen čas.

Pričakovane/zaželene izkušnje iz področij

• Objektno programiranje 
• Programiranje spletnih aplikacij HTML5 + JavaScript + Java Server 
• Spletna ogrodja (Web Frameworks) 
• Varnost spletnih aplikacij 
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• SOA (Service-oriented Architecture)
• Podatkovne baze SQL 
• Veliki podatki (Big Data) in NoSQL 
• Podatkovno rudarjenje in kvalitativno učenje
• Strojno učenje

Poznavanje katerihkoli od navedenih področij/tehnologij je sicer prednost, vendar je najbolj 
pomembna želja in sposobnost hitrega pridobivanja znanj glede na potrebe projektov. Zato pridejo v 
poštev tudi kandidati, ki jim bi bila po opravljenem zaključku izobraževanja na 9. stopnji to prva redna 
zaposlitev.

Poskusna doba (št. mesecev)

• Štiri mesece

Naslov za prijavo kandidatov:

Prijave z življenjepisom, interesi in opisom znanj in dosedanjih delovnih izkušenj nam pošljite na e-
naslov kadri@3-port.si 
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