Geoplin d.o.o. Ljubljana

RAZPIS ZA DELOVNO MESTO:
POSLOVNI INFORMATIK
Ljubljana, maj 2022

GEOPLIN d.o.o. Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,

vabi v svojo sredino novega sodelavca POSLOVNEGA INFORMATIKA (m/ž).
V okviru službe za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) boste odgovorni za uspešno uvedbo
tehničnih izboljšav programske in strojne opreme ter zagotavljanje delovanja sistemov IKT. Sodelovali
boste pri načrtovanju razvoja in izvajanju projektov s področja dela. Uporabnikom boste v pomoč pri
odkrivanju in odpravljanju napak v delovanju sistemov IKT ter sodelovali pri programskih rešitvah z
zunanjimi izvajalci storitev IKT.
Pogoji:
• izobrazba 2. bolonjske stopnje ustrezne smeri,
• aktivno znanje angleškega jezika,
• napredno znanje programskih paketov in programskih
jezikov,
• najmanj tri leta delovnih izkušenj,
• vozniški izpit B-kategorije.

Delo obsega:
• sodelovanje pri vzdrževanju in 				
razvoju sistemov ERP in BI,
• administracijo okolja in aplikacij ter skrb za izdelavo
tehnične dokumentacije,
• pripravo testnih okolij in reševanje incidentov v okolju,
• pomoč in podporo internim uporabnikom.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke:
- z analitičnim znanjem s področja poslovnih procesov in
sodobnih trendov IKT,
- s poznavanjem sistemov ERP in BI,
- z izkušnjami s področja informacijsko-komunikacijske
tehnologije.
Ponujamo:
• zanimivo in dinamično delo v prijetnem delovnem okolju,
• možnost osebnega in strokovnega razvoja,
• izpopolnjevanje znanja z izobraževanjem doma in tujini,
• sodobno delovno okolje in opremo IKT,
• stimulativno nagrajevanje in redno plačilo,
• vplačevanje dodatnega pokojninskega zavarovanja in
drugih oblik zavarovanj,
• prilagodljiv delovni čas z možnostjo občasnega dela od
doma,
• udeležbo na različnih Geoplinovih dogodkih (poslovnih,
športnih, kulturnih …),
• zagotovljeno parkirišče in druge ugodnosti za zaposlene.
Od kandidata/-ke pričakujemo samostojnost, samoiniciativnost in pozitiven odnos do sprememb, komunikativnost in
organizacijske sposobnosti tudi pri timskem delu, natančnost in usmerjenost k doseganju ciljev.
Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite do 30. 5. 2022 na e-naslov kadri@geoplin.si ali se
prijavite v aplikaciji Mojedelo.si.
Z izbranimi kandidati/-kami bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusnim
delom v trajanju do šest mesecev.

