
 

 

  

 

 

 

Že 145 let ustvarjamo barvito ugodje bivanja in narekujemo trende. Ponujamo Vam priložnost, da se pridružite mednarodno 
uveljavljenemu slovenskemu podjetju, ki ponuja široko paleto izdelkov in storitev s področja barvnih premazov in fasadnih 
sistemov. Številnim kupcem je JUB prva in edina prava izbira, zdaj pa Vam ponujamo priložnost, da naša prva izbira postanete 
tudi Vi.  
 
Vas zanima področje informatizacije in digitalizacije poslovnih procesov, e-poslovanje, MES ali M2M 
sistemov? Vabimo vas, da se nam pridružite kot izkušen strokovnjak ali začetnik na delovnem 
mestu: 
 

Informatik - specialist IKT (m/ž) 

Vabimo vas, da se prijavite do 27.9.2020.  

Vabimo vas, da nam pošljete ponudbe z navedbo delovnega mesta in priloženim življenjepisom ter dokazili 
naš naslov po e-pošti: zaposlitev@jub.si, s pripisom: "Za razpis: Informatik - specialist IKT". 

 

Kot del naše ekipe boste lahko: 

• zbirali ter analizirali tekoče in bodoče 
informacijske potrebe  
 

• pripravljali/razvijali rešitve za 
informatizacijo in digitalizacijo poslovnih 
procesov   
 

• koordinirali delo med poslovnimi 
uporabniki in ponudniki aplikacijskih 
rešitev 
 
 
 
 
 
 

Od kandidatov pričakujemo: 

• višješolsko ali višjo strokovno raven 
tehniške, informacijske ali druge ustrezne 
smeri (6/1) 

• zaželeno je poznavanje procesov v 
proizvodnem podjetju 

• zaželeno je poznavanje ERP (npr. SAP) in 
MES sistemov, M2M, IOT konceptov 

• poznavanje dela s podatkovnimi bazami in 
sposobnost analiziranja podatkov 

• znanje za izdelavo funkcionalnih in 
tehničnih specifikacij 

• sposobnost strukturiranja poročil in navodil  
• znanje programiranja 
• inovativnost, vztrajnost ter komunikacijske 

sposobnosti 
• pripravljenost za poglobljeno delo z ljudmi, 

timsko delo 
• tržno miselnost, občutek za dobro 

uporabniško izkušnjo 
• pisno in ustno obvladovanje angleščine 
• vozniški izpit B-kat. 

 

Nudimo: 
• zanimivo delo v priznanem slovenskem 

podjetju, ki deluje v mednarodnem okolju 
• delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim 

delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim 
delom 

• možnost izobraževanja in usposabljanja 
• urejeno delovno okolje in številne ugodnosti 

(projektne in letne variabilne nagrade, 
možnost vključitve v kolektivno dodatno 
pokojninsko zavarovanje, koriščenje 
počitniških kapacitet, dogodki za 
zaposlene…) 


