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Koper, dne 17.9.2020

datoteka.:20200917 razpis Sistemski inženir

Razpis za delovno mesto Sistemski inženir
     
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:

• Sistemski inženir

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 8. stopnja izobrazbe (raven SOK) na področju računalništva in informatike
• 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

• Po uspešno opravljenem poskusnem delu možnost sklenitve delovnega razmerja za nedoločen 
čas.

Pričakovane/zaželene izkušnje iz področij

• načrtovanje in postavljanje računalniških omrežij
• konfiguriranje, namestitev in vzdrževanje računalniške opreme
• konfiguriranje, administriranje in vzdrževanje operacijskega sistema Linux, Windows
• nameščanje in vzdrževanje različnih strežnikov, podatkovnih baz in aplikacij v Linux okolju
• virtualizacija strežnikov (VMware, ...)
• komunikacijsko omrežje z varnimi protokoli
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• informacijska varnost, požarni zid...
• priprava okolij in izvajanje stresnih testov
• načrtovanje in postavljanje infrastrukture za nudenje storitev v oblaku
• načrtovanje, postavitev in upravljanje podatkovnih centrov.

Poznavanje katerihkoli od navedenih področij/tehnologij je sicer prednost, vendar je najbolj 
pomembna želja in sposobnost hitrega pridobivanja znanj glede na potrebe projektov. Delo bo 
potekalo predvsem v smeri širitve IoT oblačnih storitev na SMIP platformi, ki je plod lastnega razvoja 
firme  3 PORT d.o.o.

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 

Povzetek:
Sistemski inženir
Dokončana 8. stopnja izobrazbe na področju računalništva in informatike. 
Odgovornost, samostojnost in inovativnost, strokovnost, sposobnost za timsko delo in 
izmenjavo znanj.
Izkušnje  pri  postavljanje  računalniških  omrežij;  nameščanje  in  vzdrževanje  strežnikov,
podatkovnih baz in  aplikacij  v  Linux okolju;  načrtovanje  in  postavljanje  infrastrukture  za
nudenje storitev v oblaku. 
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